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 بنام خداوند دانا و توانا

 با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

 درمانی کتابمروری کوتاه بر 

 مقدمه
 

 ذهون ورزش نووعی مطالعه

 و آرام ذهن که کسانی است.

 دارای جسوم دارنود سالمی

 آرام ذهن .هستند هم سالمی

 هنگوام توا شوود می باعث

 ای منطقی شیوه به مشکالت

 قابل ای عنوان مسئله به مشکالت به اغلب و نیست تنش دنبال به آرام ذهن .کند عمل

 پیشورفت فکری، رشد در کتاب مطالعه که است داده نشان تحقیقات .کند می نگاه حل

افکوار  و ها کجروی به تمایل کتاب مطالعه.دارد سزائی به نقش خالقیا تحول و شخصی،

 کسانی نسبت به تری راحت خواب کنند می مطالعه که اشخاصی .برد می بین از را منفی

 رفع در آسا معجزه عنوان دارویی به مطالعه از توان می پس دارند. کنند نمی مطالعه که

 کنند می مطالعه که افرادی که، است شده معلوم ها پژوهش اساس برکرد. یاد مشکالت

 مطالعه شوند و از می دچار افسردگی به کمتر و دارند بیشتری رضایت احساس از زندگی

 دارند استرس که به کسانی و شده برده نام استرس با مقابله های شیوه از یکی عنوان به

 بورای کمتوری توقو مغز مطالعه، که هنگام چرا کنند، مطالعه بیشتر تا شود می توصیه

 دارد. ای حاشیه مسائل به رسیدگی

 در توا را آموخوت کتواب با ارتباط و انس کودک به باید کودکی از که معتقدند محققان

 با نوجوانی دوران در. کمک کند او به بتواند مطالعه مشکالت، با مواجه هنگام و نوجوانی
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 می ای حاشیه مسائل درگیر بسیار ،ذهن نوجوان روانی و فیزیولوژیکی تغییرات به توجه

 موواد به تمایل ، افسردگی،انحراف ، اضطراب بی قراری، ، خستگی دلیل همین به شود،

 . شود می زیاد بسیار روانی تنش های با مواجه ، مخدر

 

  درمانی کتاب
 

 از Bibliotherapy واژه .است شده انتخاب Bibliotherapyواژه  معادل درمانی کتاب

 .است شده مشتق شفا و درمان معنایبه  Therapy و کتاب معنای به  Biblio واژه دو

 ایجاد برای شناسی منظورخود به کتاب از بهره گرفتن درمانی، کتاب تعریف ترین ساده

 حل و درراهنمایی برگزیده خواندنی مواد از استفاده یعنی درمانی کتاب .است دگرگونی

 و پزشکی کتاب های از غیر درمانی بکتا در .هدفدار مطالعه وسیله به شخصی مشکالت

 .شود می قصه استفاده و داستان رمان، خواندنی، کتابهای از معموالً روانشناسی

 موی نیوز شده دیگور نوشته چیز هر یا شعر نیست، کتاب به منحصر فقط درمانی کتاب

 موی استفاده درمانی کتاب در که هایی کتاب .شود استفاده درمان ابزار عنوان به تواند

 خلوف فرزندهای از یکی هم را درمانی فیلم حتی بعضی، .دارند های گسترد طیف شوند

 ایون در را هنری و ادبی های درمان این همه ریشه شاید بتوان .دانند می درمانی کتاب

 مروری در که گامر « شود می تماشاگر روح تزکیه موجب تراژدی » دانست ارسطو جمله

 باعوث کتابهوا کوه گرفوت نتیجه کرد و خالصه را هشگرپژو چهار کار درمانی، کتاب بر

 را انسوانها رفتار تا کنند می کمک آنها همچنین به و شوند می افراد شدن تر اجتماعی

 .برسوند آگاهی خود به و دهند توضیح ، بیازمایند خویش را ارزشهای کنند، درک بهتر

 نشاط و شادمانی و آرامش احساس به سرانجام و کنند حل و تشخیص دهند را مشکالت

 .یابند دست
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 :است چنین درمانی کتاب عمده فواید

 احساسات خودکتاب به بیشتر بردن وپی تفکر ورشد شناسی خود برای توانید می شما

 تشوویق هسوتند گاه مخفوی که را هایی نگرانی و مسائل آزادانه بیان وبه کنید مطالعه

را  خودتان کتاب یک های شخصیت و نویسنده کمک با توانید می ها وقت بعضی .شوید

 لزوموا ، اسوت درمانی اصطالح یک دراصل اگرچه درمانی کتاب.کنید« کتاب درمانی » 

 کتواب .اسوت کتابوداری علوم در قدیمی مفهومی دراصل باشد و نمی بیمار افراد ویژه

 یادداشوتهای و هوا زندگینامه کوتاه، داستانهای مانند ادبیات شاخه های همه از درمانی

 .گیرد بهره می شخصی

 

  درمانی کتاب تاثیرات

 شوناخت کتاب بوا در تا کند می کمک خواننده به که است ابزاری ادبیات روش، این در

 به دارد، خود زندگی شخصی در که مشکالتی با مقایسه و آنان مشکالت و ها شخصیت

 بوا راندیگ چگونه که آموزد کتاب می خواننده روش این در .کند کمک خود مسائل حل

 دهود می امکان آنان به روش این و کنند رویاروی می هایشان سرخوردگی و ها ناکامی

 فردی مشکالت حل برای جایگزین های حل راه و به خود نسبت درونی بصیرت نوعی که

 بوا کوه نیسوت کسی تنها او کند درک که شود یم داده خواننده اجازه به و بیابند شان

 گفوت و بحوث به تا کند می مندعالق را آنان موضوع ینهم و ای روبروست ویژه مشکل

 .بپردازند خود مشکالت درباره آزاد و وگوی باز

 اسوت را داده شانس این افراد به ها کتاب خواندن که اند کرده ادعا روانشناسان برخی

 .کنند برقرار ارتباط دیگران زندگی در مشابهی تجربه با که

موی  کتاب درمانی.گیرد صورت مختلفی های روش به خود است ممکن درمانی کتاب اما

 با و دهند بسط از خود را تصورشان یا تلقی تا کند کمک ها روش این متقاضیان به تواند

 دهنود. کواهش را خود یا روانی عاطفی و احساسی فشارهای بیشتر، آگاهی و شناخت
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 مطالعوه که هآنچ درباره وگو گفت و که بحث است نحوی به درمانی کتاب مراحل و روند

 یوا موضوع شناسایی طریق از مناسب پرسشهای با طرح تا دهد یم امکان فرد به شده

 .ببرد پی خود احساسات به است، کرده درگیر را شخصیت داستان که ای حادثه
 

 کوه دهود رخ می هنگامی و است هیجانی تخلیه بر ای مقدمه تشخیص و شناسایی این

 محدودشده و دربند است احساسات قادر و شود می ردرگی داستان با عاطفی نظر از فرد

 .کند آزاد را خود

 این در . می گردد خود مشکل به نسبت ای تازه بصیرت و بهتر درک به قادر فرد باالخره

 .است ناآگاه می کند و آشکار تعیین را احساساتش و رفتار که عواملی از غالبا فرد روند،

 ذهنشان جریان ناخودآگاه تر ژرف های الیه از تاس ممکن افراد درمانی کتاب طریق از

 خوود وضعیت این .شوند ذهن خود آگاه بخش به آنها بروز و ظهور به قادر و شوند آگاه

 .کند می فراهم مساله نهایی حل و و بررسی بحث ادامه و بسط برای را شرایط
 

  کرد؟ استفاده درمانی کتاب از باید وقت چه

 صشخ نفس به اعتماد بهبود -

 انسان های انگیزه و رفتار از فرد درک افزایش - 

 بینانه واقع ارزیابی خود تقویت -

 خود از خارج در عالیقی یافتن برای شخص به راهی دادن نشان - 

 هیجانی یا ذهنی فشارهای تسکین - 

 شده روبرو مشکلی چنین با که نیست فردی تنها یا اولین ، شخص اینکه دادن نشان -

 .است

 .دارد حل راه یک از بیش مشکل، یک اینکه دادن ننشا - 

 .کند صحبت خود مشکل مورد در تر آزادانه شخص اینکه به کمک- 

 .مشکل یک حل برای روشی طراحی در فرد به کمک -
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 ؟ شناسی روان کتب انتخاب هدف

 گوام کنیود، اولوین نمی رها کاره نیمه را کتاب خواندن که هستید کسانی جزو شما اگر

 کسوب اطالعوات بیشوتری آن مورد در خواهید می که است موضوعی کامل ییشناسا

 .دارید را آن درمان و بخشی بهبود قصد یا کنید

 

 مشخص خرید کتاب از را هدفتان باید کنند: می توصیه افراد دسته این به روانشناسان

 حول همسور، زمینوه انتخواب در هوایی کتواب با شما یابی زوج مشاوره در مثال .کنید

 آن از مشکالتتان حل یا همسر برای انتخاب که کنید می برخورد ...و زناشویی مشکالت

 کتواب در موجوود مطالوب فهرست مطالعه های معمول راه از یکی .ببرید بهره ها کتاب

 اختصوا  عملوی راهکارهای ارائه به را بخشی شناسی، های روان کتاب از برخی است.

برایتوان  شدید روروب درمانی  آموزشی راهکارهای اب مطالب فهرست اگر در که اند داده

 بود. خواهد آموزنده
 

 هوای ت کسب مهوار هاست. کتاب در شده ارائه راهکارهای کارگیری به مسأله دومین

 در افوراد .دارد و تکورار تمرین به نیاز که است ای مسأله مشکالت کردن حل و زندگی

 در تغییور هور باشوند، و صوبور و ردهکو بیشتری تالش باید ها مهارت اکتساب زمینه

 یوا روز 45 حتوی اسوت ممکون در رفتارها اساسی تغییر و هفته سه حداقل احساسات

 در تغییورات داردتا نیاز که، باشد می مغز دلیل کارکرد به موضوع این .ببرد زمان بیشتر

 .کند ثبت رفتار را کنترل و یادگیری

 بوا خریود کتواب از شما هدف بودن مرتبط کتاب، انتخاب در صحیح هدف داشتن پس

 پیگیری ، بخشی انتظار نتیجه داشتن کتاب، مطالعه از درمان انتظار داشتن آن، محتوای

 بوه شوده عنووان کوه مطوالبی داشتن روی تمرکز و شده بیان تکالیف انجام در کردن

 .شود منجر می شناسی روان کتاب یک بودن اثربخش
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  شناسی روان کتب از بهره بردن

 .کنید اطالعات کسب معتبر منابع از شناسی روان و بخش الهام بهایکتا انتخاب رد 

 آورده بوه دسوت کتاب مطالعه از که را مهمی و کلیدی نکات یادداشت دفترچه یک در 

 .کنید یادداشت اید،

 در چقدر را مطالب کتاب که کنید یادداشت صادقانه و باشید داشته درونی ارزیابی یک 

 .اید برده کار به روزمره زندگی

 قورار آنجا را در خود شناسی روان های کتاب که محلی یا کتابخانه چیدن ترتیب شیوه

 های کتاب شده، های خوانده کتاب .بگیرید نظر در را بخش سه :دهید تغییر دهید، می

 .نشده خوانده بهایکتا کاره، نیمه
 

  مختلف مشکالت مختلف، سنین درمانی، کتاب

 از گوذر .دارد مختلوف سونین از افورادی بورای های گسترد ربردهایکا درمانی بکتا

 انجام نترآسا بها یاری کتا به سالمندی اوقات گذران و میانسالی گذر نوجوانی، نهایبحرا

 که خاطر این به بیشتر شاید رود، کار می به کودکان برای بیشتر درمانی قصه .شود می

 شخصویت جوای را خودشان توانند می حتیرا که به دارد قدرت قدر آن ها بچه تخیل

 .برخوردارند بیشتری جذابیت از بچگی ها در بوکتا بگذارند کتاب های
 

  کتاب با خوب حال به بد حال از
 

 خود کم تاثیرگذاری کم کتاب کنیم می حس و شویم می غرق کتاب یک در ما که وقتی

 آنهوا بوه خودموان چندانشاید  که مراحلی گذریم؛ می مرحله 4 از ، دهد می نشان را

 :باشیم نداشته آگاهی
 

 تشخیص -۴

 موی تشخیص شعر حتی یا داستان یک های شخصیت بین از واقع در مرحله این در ما

 .ماست مشکل به شبیه خیلی داستان های شخصیت از کدامیک مشکل که دهیم
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 معاینه -9

 آگاه داستان صیتشخ و خودتان بین ای ویژه جزئیات در شباهت از شما مرحله، این در

 .شد خواهید زده شگفت و شوید می

 مجاورت احساس-3

 موا نگرش و شویم می آشنا داستان های شخصیت مختلف های هدیدگا با مرحله این در

 .شود می تر عاقالنه هایمان انتخاب و تر نسبی بیرون جهان به

 عمل-4

 موی کار به بیرون جهان در ایم بسته کار به کتاب خواندن از که را دانشی مرحله این در

 .بریم

 

  کتاب مطالعه با تغییرات

 را خودشوان بیشوتر داسوتان طول در ها شخصیت چه هر :غیرمستقیم هیجانی تخلیه 

 خوالی را خود او واسطه به واقع در و داند می او شبیه را خود بیشتر نیز فرد کنند، بیان

نوام «  غیرمستقیم های هشیو به هیجانیتخلیه » پدیده این نشناسی روا نظر از .کند می

 دارد.

 از بیشوتر افوراد شوود موی موجوب کتواب مطالعه :دیگران دید زاویه از جهان دیدن 

 .کنند دقت خود رفتارهای جزئیات به و شوند خودآگاه احساسات

 باعث این زندگی است. به نویسنده خا  نگاه نوعی واقع در دیگر فرد یک نوشته کتاب

 اطرافیانموان بوا در برخورد و پیداکند گسترش جهان به ما یدد های زاویه که شود می

 .باشیم داشته بیشتری پذیری انعطاف

 

 آنهوا .هوا هسوتند شخصیت بین ارتباط محمل ها کتاب :ارتباطی مهارتهای افزایش- 

 .شوند می دیگران با ارتباطی های مهارت پرورش موجب
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 در هسوتند کوه هوایی خصویتش از لبریوز ها بکتا :ای همقابل های مهارت افزایش-

 موی کنوار با مشکل ها شخصیت چطور اینکه .شوند می رو به رو مشکلی با زندگیشان

 همقابلو مهارتهای »باعث افزایش  کنند، می انتخاب را اشتباهی های حل راه چه یا آیند

 .  شود می مخاطب در » ای

 موا زندگی به جدید معنای یک توانند می حتی گاهی بهاکتا :زندگی برای معنا یافتن -

 را ... کتاب »که اید شنیده تاریخ بزرگ و موفق افراد از بارها هم شما حتما .کنند اضافه

 « شد عوض ام یزندگ معنای و خواندم

 دو از و کننود؛ موی تقسویم بخش دو به را کتابدرمانی بعضی ؛تغییر و رشد به تشویق-

 :کند کمک افراد به تواند می طریق

 پیشگیری -۴

 درمان -9

 خالق تفکر واقع در بهاکتا وسیله به و نداریم خاصی روانی مشکل ما که است وقتی اول

 کتاب، خواندن از حاصل شخصی تغییر و رشد این.دهیم می رشد را خود های دانسته و

 کتواب به که دوم نوع .کند پیشگیری شناختی روان مشکل آمدن وجود به از تواند می

 به که است مشکالتی رفع جهت در کتاب خواندن مخصو  ،است مشهور بالینی درمانی

 .است آمده وجود
 

  1هیجانی تخلیه

 موی تجربه روز شبانه طول در که احساساتی و افکار نوشتن با گویند می شناسان روان

 های تکنیک باره این در .بدهیم ارتقا را روانمان و اعصاب سالمت سطح توانیم می کنیم،

 فارسی، زبان در که است « catharsis»  ها تکنیک این از یکی نام .دارد دوجو مختلفی

 . است شده ترجمه« هیجانی  تخلیه»  به

                                                           
1 Catharsis 
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 انباشوته قلبش در که را شدیدی هیجانات چگونه که آموزد می نویسنده به تکنیک این

 روح پاالیش موجب کمدی و تراژدی دیدن که بود معتقد ارسطو .بریزد کاغذ روی شده،

 مشوهور، درموانگران توا شود زنده دوباره نوزدهم قرن اواخر در اصطالح این .شود یم

 جسمی های نشانه که کردند درمان را (آنا نام به)بیمار خانم یک مشترکا ،بروئر و فروید

 کواری هیپنوتیزم از استفاده با بروئر .نداشت ارگانیکی مشکل هیچ اما ، داشت شدیدی

 های نشانه .بریزد بیرون ها آن بیان با را اش گذشته احساسیِ تلخِ های تجربه او که کرد

 .داشتند ربط ناگفته های تجربه همان به همه جسمی، های نشانه .شدند برطرف جسمی

 را سویاه دودکوش یک دارد انگار ریزد، می بیرون را ها تجربه این وقتی گفت می بیمار

 .کند می پاک

 

 یوا پواالیش یعنی کردند؛ استفاده فرایند این ایبر ارسطو کلمه همان از بروئر و فروید

 .نیسوت هیپنوتیزم به نیازی تخلیه،حتما این برای که دریافت فروید اما .هیجانی تخلیه

 این به کردن فکر و سانسور بدون رسد، می ذهنتهر چه به »  بگوییم فرد به که همین

  هموه فرویود، از بعود .شود می انجام هیجانی تخلیه «  بیاور زبان به اند، ربط بی که

 مراجعوه کوه اسوت این درمان نصف حداقل که بودند معتقد درمانی، روان رویکردهای

 به ها تکنیک اما .بریزد بیرون درمانی جلسه یک در را اش احساسی های تجربه کننده،

 .شدند تر متنوع مرور

 این کنند، می گوشزد مراجعانشان به شناسان روان غالب االن که پیشنهادهایی از یکی

 کوه داننود می ناخودآگاه رود، می قلم به دستشان که هایی آن همة .بنویسید که است

 .کند می شان آرام نوشتن

 که در تریسی برایان تا نوشت را هملت نمایشنامه ، فرزندش مرگ از بعد که شکسپیر از

 نمی درد به نشود، نوشته که هدفی گوید می مخاطبانش به « بده قورت را ات قورباغه »
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 در مطلوب هموان کردن تکرار با کند می فرقی چه مطلب یک نوشتن که این اما .خورد

 خاصوی قاطعیوت همیشوه نوشوتن، .دارد تاریخی دالیلی چیز، هر از قبل احتماال ذهن،

 .شد می تلقی االجرا الزم شد، می مکتوب که وقتی از قانون مثال .است داشته

 

 ایون بر عالوه نویسیم، می خاطرات دفتر در را خودمان تتجربیا ما وقتی ساده، زبان به

 حورف تجربیاتموان مورد در بیرونی فرد یک با واقع در دهیم، می قاطعیت ها نآ  به که

 موی که بیرونی فرد یک است؛ خطر بی و رازدار نهایت بی که بیرونی فرد یک زنیم؛ می

 اسوت جالوب.کنود اعتراض که نای بدون ببریم، بین از را او بخواهیم که وقت هر توانیم

 .بگوذارد توأثیر هیجاناتموان روی تواند می نویسیم، می که کلماتی فُرم حتی که بدانید

 که اند خوانده را داستانی که خوانندگانی شد، معلوم آلمانی تحقیق یک در پیش چندی

 را یداستان که خوانندگانی تا اند شده تر غمگین شده، استفادهزیاد  u حرف از ها آن در

 دو هور کوه صوورتی در و بووده داسوتان آن در حرف این از کمی تعداد که اند خوانده

 و منفوی افکوار موا اگور که است شده ثابت حال هر به .گفتند می را چیز یک داستان

 موی آن به شناسان روان که چیزی) کنیم تکرار و تکرار ذهنمان در فقط را مان هیجانی

 اما زنیم، می دامن خودمان افسردگی و اضطراب احساس به تنها ،(ذهنی نُشخوار گویند

 نگواه هوا آن به بیرونی ناظر یک دید از واقع در بنویسیم، را هیجانات و افکار همان اگر

 .دهیم قرار ارزیابی و نظر تجدید مورد را ها آن توانیم می و کنیم می
 

 موی مواجوه ناسوانش روان از دسوته دو با ما ، سؤال این به پاسخ در بنویسیم؟ چه از

 گوینود موی کوه هوایی آن و بنویسوید را تان احساسات گویند می که هایی شویم؛آن

 مثل روانکاوانی هیجانی تخلیه همان شان فکری مبنای اول، گروه .بنویسید را افکارتان

 :گویند می ها آن .است بروئر و فروید

 .خودتان دل برای .بنویسید خودتان برای فقط .بنویسید دیگران برای نیست قرار -۴

 .کنید جدا افکارتان از را ها آن و بشناسید را تان احساسات-9
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 می شاد ناگهان شما وقتی .افکارند از تر ناخودآگاه و تر اتوماتیک خیلی ، احساسات -3

 موی پیودا سردرگمی حس شوید، می متنفر کنید، می تعجب شوید، می غمگین شوید،

 .کنید می تجربه را تان احساسات دارید واقع در شوید، می خشمگین یا کنید

 کونم موی فکر گویید می و دهید می تشخیص را احساسی نیز دیگران در که وقتی -4

 .(کنید نمی فکر) کنید می احساس دارید شما واقع در وقت آن اید، شده ناراحت شما

 شخصوی از وقتی مثال دارند، ناخودآگاهی یا نامعلوم علت ها وقت خیلی احساسات،-0

 .شوید می متنفر او از یا آید می خوشتان اید، دیده بار اولین برای که

 را توان روزموره احساسوات کوه این به بدهید اختصا  را زمانی روز، شبانه هر در -6

 .بنویسید

 موی دلتوان یوا بدهیود انجام اید خواسته می که را رفتاری احساسی، هر مقابل در -8

 بدون کند می کمک شما به کار این .بنویسید ،(اید ادهند انجام اما) بدهید انجام خواسته

 .کنید پیدا دست هیجانی تخلیه به بزنید، ضربه عاطفی لحاظ از دیگران به که این

 کوه نیست مهم و ریز، یا بنویسید درشت بدخط، یا باشید خط خوش که نیست مهم -7

 اموا بدهید، شارف کاغذ روی چقدر را قلم که نیست مهم .نه یا کنید حرکت خطوط روی

 کاغوذ روی خواهود، می دلتان چه هر تا بگذارید آزاد کامال را خودتان که دارد ضرورت

 .بیاورید

 کوار، ایون !کنیود پاره را هاتان نوشته تمام آخر، دست توانید می دارید، دوست اگر-2

 .کنود تر قوی را تان هیجانی تخلیه تواند می که است زیادی هیجانی بار دارای خودش

 شوما کوه شرطی به کارها، همین روزمره دادن انجام که اند کرده ثابت زیادی قیقاتتح

 .دارد مثبت تأثیر روانتان بهداشت روی باشید، شناخته درستی به را تان احساسات

 

 هوای نموره بوردن بواال بر عالوه کار این که شد معلوم بود، شده انجام که پژوهشی در

 .ببرد باال هم را هیجانی هوش های نمره تواند می ، روان سالمت
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 نوه) بنویسوید را افکارتوان اول اسوت بهتور گوینود می شناسان روان دوم گروه اما و

 کوه شوویم می مضطرب و افسرده دلیل این به ما که معتقدند ها آن (را تان احساسات

 فکرهوا هموین کوه گوینود می ها آن .هستیم ای غیرمنصفانه و اتوماتیک افکار دارای

 آن (عکوس بر نه و) کنیم تجربه را ناخوشایندی هیجانات ما شوند می باعث که هستند

 :کنند می پیشنهاد مراجعانشان به ها

 این .بنویسید را تان روزمره کارهای تمام آن، در که باشید داشته هفتگی جدول یک-۴

 اختصوا  مفیود کارهای به را روزتان از چقدر شوید متوجه شما که شود می باعث کار

 عنووان بوه را ها آن اگر همچنین .گذرانید می بطالت به را روزتان از چقدر و هیدد می

 را کارهایی از درصد چند که شوید می متوجه هفته هر باشید، داشته آینده های برنامه

 .اید نداده انجام را درصد چند و اید داده انجام بدهید انجام بوده قرار که

 .کنید تکمیلش شب آخر یشههم و کنید درست ستونی سه جدول یک-9

 بوه شودن، احساسی موقع که بنویسید را فکرهایی فقط جدول، این اول قسمت در -3

 موی سراغم به فکرها این شوم، می غمگین که وقتی بنویسید مثال .اندیشید می ها آن

 یادداشوت را فکرها این که هفته چند ...و ام نداشته ام زندگی در خوبی روز هیچ :آید

 موثال شووند، موی تقسیم مشابه دسته چند به ها آن تمام که شوید می توجهم کردید،

 .اند شده آغاز هیچ یا همه با که هایی گزاره

 بعد گویند می فکرهای آن با همراه که بنویسید را احساساتی جدول، دوم قسمت در -4

 در شووید، می متوجه خودتان اید کرده تجربه تکراری  « درمانگرها شناخت » مدتی از

 گویند می ها آن حتی .دارند قرار تری منفی احساسات تر، غیرمنصفانه فکرهای مقابل

 باشود، منصفانه فکرتان اگر .بدهید نمره فکرتان بودن منطقی و بودن منصفانه میزان به

 .کنید نمی تجربه را بدی احساسات

 را کوار ایون است بهتر البته .بنویسید را جایگزین فکرهای جدول، سوم قسمت در -0

 و غیرمنطقوی افکوار بوین ربوط کوافی، اندازة به که هنگامی یعنی کنید، شروع دیرتر
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 انودازه به الاقل که کنید جایگزین را فکری باید شما .باشید فهمیده را منفی احساسات

 .بدهید نمره هم فکرها این به .باشد اولیه فکرهای از تر منطقی ای

 فکرها اول، از خودش که کند می عادت ذهنتان مدتی از بعد که معتقدند شناسان روان

 و افسردگی جز ناکارآمد، تکراری فکرهای که است شده متوجه چون کند، جایگزین را

 .ندارند ای نتیجه اضطراب
 

  مدرن پست شیوه به نوشتن

 به نوشتن از که هستند شناسان روان از دیگری های گروه مدرن پست شیوه به نوشتن

 باشوند گروهوی ها آن جدیدترین شاید .کنند می استفاده مانیدر های تکنیک عنوان

 .هستند » درمانگران روایت «  به موسوم

 گیرند، می جای مدرن پُست شناسان روان زیرمجموعه در که شناسان روان از گروه این

 استفاده هایی واژه همان از ها آن .دارد را خودش زندگی داستان کسی هر که معتقدند

 .کننود می استفاده ها واژه آن از مشکلشان توصیف برای کنندگان راجعهم که کنند می

 پدر به نوشتن نامه بزرگسال، کنندگان مراجعه برای ها آن های شیوه ترین جالب از یکی

 مادرتان و پدر به نسبت که را هیجاناتی تمام کنند می توصیه شما به ها آن .است مادر و

 شما اند نگذاشته حد چه تا که بگویید ها آن به و یدبنویس نامه یک قالب در اید، داشته

 ایود داشته دوست کی که بگویید ها آن به .بنویسید خودتان را خودتان زندگی داستان

 در ایود کرده احساس کی و اید شده غمگین ها آن از کی اید، نزده و بزنید داد سرشان

 مادرتوان و پودر بوه را موهنا ایون توانید می شما .کنید می زندگی ها آن قوانین اجبار

 هم دیگری کارهای .بدهید نشان کسی به یا کنید پُست را ها آن که این بدون بنویسید،

 بوه را نامه و بگذارید خالی را نامه فرستنده و گیرنده جای توانید می مثال.کرد توان می

 .بیندازید پست صندوق
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 تخلیوه حوس کنیود، موی تجربه پست صندوق به نامه افتادن موقع شما که احساسی

 !مدرن پُست نوع از هم آن است؛ هیجانی

 ها آن صبح، اول در هایتان خواب نوشتن با کنند می توصیه همچنین شناسان روان این

 سیسوتم شود می باعث کار این که چرا دارید؛ نگه مصون فراموشی دنیای به فرار از را

 ایون بوه پاسخ در کنیم، فکر روانکاوانه خیلی بخواهیم اگر. شود تقویت خوابتان حافظه

  انودازه بوه فهرستی باید ؟(بردند را استفاده بیشترین نوشتن از کسانیکه ) چه  سؤال

 برادران آگوستین، سنت اعترافات اما بدهیم، ارائه دنیا نویسندگان و شاعران تمام اسم

 .هستند خوبی بسیار های نمونه شکسپیر، هملت و داستایفسکی کارامازوف

 

 داسوتان یوک شکل به را روزمره رویدادهای ساده، خیلی توانید می شما شتن،نو برای

 .آورید می در سر آن از خودتان فقط که کنید اختراع را خطی توانید می .بنویسید کوتاه

 اما.کنید تبدیل آزاد شعر یک به را ها آن باشید، هیجانی بیشتر که این برای توانید می

 موی استفاده شکلش ترین سنتی از ما .باشید داشته شتننو برای را جایی باید باالخره

 .کنیم

 نوشوتن های راه ترین رمانتیک و ترین معمول ترین، قدیمی از یکی خاطرات: دفتر-۴

 آگوسوتین سونت اعترافات از .است خاطرات دفتر از استفاده روزانه، افکار و هیجانات

 .است آمده بیرون دفترها همین از قدیس

 شما که دارد را حُسن این هم، از جدا های برگه روی بر نوشتن هم: زا جدا کاغذهای-9

 دفترتوان افتادن شکل از نگرانِ که این بدون کنید، ریزریز را ها آن کار، آخر توانید می

 .باشید
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 " درمانی کتاب" ی تاریخچه
 

 کتواب ی تاریخچوه ی درباره

 ی جملوه به توان می درمانی

 کرد اشاره هرینگ از مشهوری

 ی پیشوینه: "اسوت گفته که

 » ی انودازه بوه درمانی کتاب

 پیشینه « است خواندن قدمت

 اسوت بهتور یوا کتاب خود ی

 ی پیشوینه" برخی به بگوییم

 دوران بوه را درموانی کتواب

 در شوناختند . می « روح درمانگاه» نام  به را زمان کتابخانه آن در .رسانند می باستان

 روش میالدی،۴2و  ۴7در قرن  می گفتند .« روان » رمطالعهتاال به اسکندریه، ی کتابخانه

 و متوون به نگاهی با .شد گرفته کار به امریکا و اروپا در گسترده شکل به درمانی کتاب

 نیست معاصر دوران به منحصر و نو ای شیوه درمانی کتاب که بابیم می در مختلف منابع

 .گردد می باز انسان زندگی در کتاب حضور ی پیشینه به آن های ریشه و
 

 اصلی مفهوم اما گردد بازمی ۴235 های سال به آمریکا کشور در درمانی کتاب واژه طرح

 از بخشوی توانود موی خواندن کتاب که است آن درمانی کتاب یعنی واژه این در نهفته

 در عبارت این.باشد روانی زمینه در هم و جسمی زمینه در هم شفابخشی و درمان روند

 جهانی دوم جنگ از پس کاربردی و عمومی های مراقبت از اعم درمانی های نهزمی تمام

 ایون در گذراندنود، می را نقاهت دوره جنگ از بازگشته سربازان که زمانی .شد مطرح

 احسواس آنهوا بوه کتاب خواندن که کردندمی  احساس سربازان این از بسیاری زمینه
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 مشواوره و درموان هوای موسسوه از ریبسیا در دوران این از .دهد می وآرامش بهبود

 .اند یافته افزایش و گرفته شکل درمانی کتاب گروههای روانی،

 راه از بوازپروری درموانی، کتواب اساسوی مفهوم .است قدیمی واژه یک درمانی کتاب

 بوا هویوت تعیوین بوه انسان که خیزد می بر جا آن از درمانی کتاب فکر .است خواندن

 ادبیوات و خواننوده بین تعامل درمانی کتاب .است عالقمند هنر و ادبیات راه از دیگران

 گیورد، موی قورار خواننده اختیار در که خواندنی مطالب کتاب، با درمان روش در .است

 .دارد شفابخشی و درمانی تاثیر

 تنها ما بخش این در گیرد، می بر در را ها کاربری از ای گسترده طیف مفهوم این اگرچه

 و کودکان که زمانی :پردازیم می بحران در نوجوانان و کودکان گستره رد آن کاربری به

 کتواب بوه نیواز و هستند رو به رو شخصی یا احساسی اجتماعی، مشکالت با نوجوانان

 .دارند درمانی
 

 بهتوری احساس آنان از بسیاری و شد می افراد ذهنی مشغولیت سبب مختلف کتابهای

 موی مشاهده آنها در عمومی بهبود نوعی نیز ظاهری نظر از و آورده دست به زندگی از

 .شد

 رشد تسهیل برای والدین و کتابداران آموزگاران، سوی از که است رشدی درمانی کتاب

 یافت گسترش مرور به واژه این اما. رود کار به سالم کودکان در طبیعی شکوفایی خود و

 اساسوا کوه شووند موی منتشر و چاپ هایی کتاب غربی کشورهای بیشتر در اکنون و

 عواطفی یوا روحی نظر از دالیلی به که دارند کودکانی یژهو  به افراد درمان به اختصا 

 .اند شده مشکل دچار

 بوه اسوت انجامیوده کتوابخوانی هوای انجمن یا ها کلوپ تشکیل به اخیرا موضوع این

 معمووال .برنود موی رنو  روحی و روانی فشارهای برخی از که کسانی میان در خصو 

 نوشتن با هم و شوند درمانی نوشته هم افراد تا کنند می ترکیب خواندن با نیز را نوشتن

 .شوند درمان

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

20  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

   غرب و ایران در کتابدرمانی

 بنودی تقسوویم در غورب در

 یوک ها، کتابخانه انواع دهگانه

 کتابخانهه «  نوام به خا  نوع

 .دارد وجود »  بیمارستانی های

 بیمارسووتانی هووای کتابخانووه

 کوه باشود موی هایی کتابخانه

 ایون در.است بیماران مخصو 

 از هوای مجمووع هوا، کتابخانه

 بیمواران بورای سواده کتابهای

 در بیمواران توا کنند می فراهم

 آرامش احساس کتابها این میان

 ایون از بعضی .کنند پیدا لذت و

 روان تورس تواننود موی کتابها

 بیمواری از را بیمواران شناختی

 .دهند کاهش

 The LA Public Librarys bookmobile for the sick , 1928 یح در مورد تصویر:توض

 

 بوا را درمانی کتاب و درمانی بازی معموال هم کودکان های بیماری درمان برای غرب در

 بحوث هوا بچه با آن های شخصیت مورد در کتاب خواندن از بعد و کنند می ترکیب هم

 کوه کننود موی چواپ را کتاب ها  از خاصی واعان غرب درکشورهای ناشران .کنند می

 هوم ایوران در کوار این خوشبختانه .است کودکان خا  رفتار یا مشکل یک مخصو 

 .است شده شروع
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 بهایکتا بندی متقسی کودکان، در کتابدرمانی مورد در ایران در شده انجام تحقیق تنها

 مانوده؛ بواقی ها دهدا تحلیل حد در فقط که است بوده(ب) سنی گروه برای شده چاپ

 .موثرند کودکان مشکالت بعضی برای ها ب کتا این که کرده فرض محقق واقع در یعنی

 درصد 7 نفس، به اعتماد تقویت برای ها داستان درصد ۴4 ، پژوهش این داستان 465 از

 اندوه کاهش برای درصد 4 و ترس کاهش برای درصد7 حدود پرخاشگری، کاهش برای

 .گیرند قرار استفاده مورد توانند می کودکان

 

 توانوایی و شونیداری های مهارت ببردو لذت تا خوانیم می کتاب خردسال کودک برای

 آگواه تا خواند می کتاب خود آموخت، خواندن که هنگامی و کند رشد تحلیلش و درک

 بوا شوود، موی سرگرم داستانی خواندن به کودک که هنگامی .ببرد لذت هم باز و شود

 هوا، آن پوای به پا فراز و نشیب در و شود می همراه و آمیزد می داستان های شخصیت

 افراد با او .کند باز مشکلی از گره و بیابد تازه های راه تا کند می جستجو و اندیشد می

 دل در گاه و شوق و شور در گاه و شود می غمگین و شاد گرید، می و خندد می داستان

 بوا توا کنود کمک کودکان به تواند می درمانی کتاب .شود می شریک ها آن با مردگی

 بوه روش ایون با. کنند پیدا حل راه ها آن کردن برطرف برای و آیند کنار مشکالتشان

 نواتوانی فقور، مورگ، بیمواری، دوری، و جدایی چون مشکالتی با توان می ساده، ظاهر

 کم کودک در را ها آن از ناشی رن  و آمد کنار جنگ و سوانح بیگانگی، خود از جسمی،

 .کرد تر

 کوه است جایی درست این و است دشوار احساسشان بیان و درک معموالً کودکان برای

 آغاز را روندی ذهنش، در داستان یک تفسیر و خواندن با کودک.آید می یاری به کتاب

 خودآگاهی از نوعی به تا دهد می پاسخ خودش نیازهای و ها تجربه به آن در که کند می

 ادبی داستانی های شخصیت با کودکان که هنگامی .برسد احساسش و نیازها از درک و

 را گوذرد می درونشان در چه آن توانند می بهتر شوند می درگیر ها آن با مدتی و آشنا
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 موی کوه مسوتمر راهکارهای .بنویسند آن درباره یا و کنند اش نقاشی یا آورند زبان بر

 نویسی، داستان هنری، فعالیتهای :از عبارتند .وندر کار به درمانی کتاب با همراه توانند

 آنکه از پس یا) کتاب خواندن از پس کودک .بازی عروسک و عروسکی، نمایشهای تئاتر،

 متفواوتی پایوان .کنود دیکته درمانگر به را داستانی میتواند  (شد خوانده برایش کتاب

 در یوا بنگوارد داسوتان شخصیتهای از تن چند یا یک به ای نامه .بنویسد داستان برای

 موواد از اسوتفاده بوا توانود می همچنین .کند نقش ایفای داستان، از مشخصی قطعات

 آنها زندگی به را داستان شخصیتهای که بسازد هایی مجسمه و تصاویر کوالژ ، گوناگون

 بوه نیز آرایی صحنه و ساز دست عروسکهای با کامل عروسکی نمایشهای از .دهند ربط

 نیروی توسط تنها فعالیتها این نوع و تعداد .است شده استفاده جنبی یتهایفعال عنوان

 تعیین ابتکاری و خالق های شیوه آزمودن برای درمانگر تمایل و اشتیاق و کودک تخیل

 .شود می

 موی برشومرده شوماری بی امتیازهای درمانی کتاب برای گرچه:   کتاب گزینش روش

 مشکالت، این از یکی .بیاید پیش درمانی تابک هنگام مشکالت برخی است شود،ممکن

 .است کودکان برای مناسب کتاب گزینش

 فرد.کرد ریزی برنامه گروهی یا انفرادی شکل به توان می را درمانی کتاب های نشست

 بنابراین،. کند انتخاب را مناسب کتاب بردباری و دقت با ید با مرحله این در خوان کتاب

 آن های کتاب از کافی آگاهی باید کودکان مشکالت شناخت عین در سو یک از درمانگر

 آن مشکالت با و است بیمار کودکان حال مناسب که برگزیند را کتابی و باشد داشته ها

 عکوس ی نتیجه درمان، ی شیوه این است ممکن صورت، این غیر در. دارد همخوانی ها

 .شود ساز مشکل بیمار کودک برای و باشد داشته

 تجربوه از تواند می درمانگر یا خوان ب کتا درمانی، کتاب برای مناسب کتاب انتخاب در

 موورد زمینوه هموین توردر پیش که هایی کتاب از همچنین و کند استفاده دیگران ی

 بوا آشونایی .باشد داشته مطلوب ی نتیجه او درمان تا ببرد اند،بهره قرارگرفته استفاده
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 ومناسوب درسوت انتخوابی بورای خوان کتاب به تواند می هم کتاب انتخاب ی معیارها

 .کند کمک

 به مراحل ترین حساس و دشوارترین از یکی درمانی کتاب های جلسه در کتاب گزینش

 شکل به نوجوانان و کودکان برای را درمانی کتاب جلسات که بزرگساالنی .آید می شمار

 آشونا مخاطبوان گوروه مشکالت با یکسو از باید کنند، می ساماندهی گروهی یا فردی

 بتواننود دارنود نوجوانوان و کودکان های کتاب از که شناحتی با دیگر سوی از و باشند

 .باشند داشته درمانی کتاب برای را ها گزینش بهترین

 بایود تنها .شمارند بی دهند، می بازتاب را نوجوانان و کودکان مشکالت که هایی کتاب

 .گیرد قرار مخاطبان اختیار در و شود گزینش مشکالت کدام برای کتاب کدام دانست

 

 :کند می کمک مناسب کتاب گزینش در را شما زیر معیارهای

 .باشد کودکان عالقه و درک سطح در باید ها کتاب-

 .باشد منطبق کودکان نیازهای با ها داستان درونمایه-

 نود،برانگیزا   مشوکالت درحول را کودکان خالقیت و باشد واقعگرا باید داستان طرح-

 دگرگوون مشوکل به نسبت را کودک برخورد ی شیوه و دهد اطالعات مشکل ی درباره

 .کند

 .دهد پرورش را فرد درونی بینش -

 معلوالن از شده  تحریف تصویری مثال دهد، ارائه مشکل از حقیقی و درست تصویری-

 .ندهد نشان

 .شود کودک هیجانی تخلیه سبب -

 .کند می فراهم کودک برای را باال سطح سرگرمی یک ی تجربه -
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 شخصیت منسجم،  طرح گرا، واقع مایه درون دارای باشد، برخوردار باالیی ادبی بار از -

 پوردازی صوحنه شوند، متحول کنندو می رشد داستان طول در که ای کلیشه غیر های

 .برانگیزباشد تخیل و گیرا سبکی درست،

 .نباشد اخالقی و دهنده پند آموزشی، -

 .باشد کودک مشکالت با متناسب یدبا کتاب -

 .گیرد قرار ک کود ی عالقه مورد باید کتاب -

 ادبوی ازکیفیوت برانگیزاند را ک کود خالقیت و باشد گرایانه واقع باید کتاب داستان -

  .باشد برخوردار الزم

 .دهد بازتاب درست شکل به را کودک مشکالت -

 .کند تخلیه مناسب شکل به را کودک های هیجان -

 
 

 کنند؟ استفاده درمانی کتاب از توانند می چگونه مشاوران و آموزگاران کتابداران،
 

 .بشناسند را آموزان دانش گروهی و فردی نیازهای باید نخست-۴

 رشودی و عاطفی های شکست و مشکالت با که بیابند را مناسبی ادبیات های کتاب-9

 یوا مشاور .باشد هماهنگ هستند، ها آن تجربه حال در آموزان دانش یا آموز دانش که

 آن خود آموزان، دانش برای کتاب یک از استفاده یا و معرفی از پیش باید حتماً آموزگار

 پیشینه و بلوغ جنسیت، سن، نظر از داستان بودن مناسب از اطمینان از پس و بخواند را

 کوودک یک هب یا و کند خوانی بلند کالس برای را آن کودک، برای خانوادگی و فرهنگی

 حل راه مشکالت، برای و باشد گرایانه واقع باید کتاب داستان و ها شخصیت.کند معرفی

 کتواب مشوخص، موضووع یوک درباره اگر.دهد قرار کودک پای پیش ای صادقانه های

 .کرد استفاده کودک به کمک برای ها کاست و ها فیلم از توان می نشد، یافت مناسبی
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 .کنود درگیور ادبیات با را کودکان که بیابد را روشی باید ابدارکت یا مشاورو آموزگار،-3

 یوک در را مشوابه هوای مشکل دارای کودکان یا و کرد خوانی بلند توان می را داستان

 یوک هور کودکوان کوه اسوت این دیگر روش .بخوانند هم با را کتابی تا داد قرار گروه

 .بخوانند کتاب خود برای جداگانه

 کننود، بوازگو را داستان توانند می آموزگار همراهی با کودکان ندن،خوا پایان از پس-4

 عروسک، از استفاده با کنند، بازی ها شخصیت نقش در کنند، پاسخ و پرسش آن درباره

 نظرهوای بنویسند، داستان های شخصیت های واکنش درباره کنند، اجرا آن از نمایشی

 .کننود اسوتفاده دیگر های ابزار و رهاهن بسیاری از و کنند ضبط را داستان درباره خود

 :که دریابند تا کند می کمک کودکان به ها فعالیت این

 به شبیه احساسی   حال آن در و شوند می روبرو مشابه مشکالتی با هم دیگر کودکان-

 .کنند می پیدا ها آن احساس

 هور کوهبل هسوتند   روبرو هایی دشواری با زندگی در که نیستند افرادی تنها ها آن-

 .دارد مشکالتی کودکی

 نقواط کوردن  پیودا و سنجش با کس هر و دارد هایی کاستی و ها توانایی انسانی هر-

 .کند بیشتر را خود های توانایی و دهد خرج به پشتکار تواند می قوتش، و ضعف

 .است مشکل کردن برطرف برای گام نخستین آن، پذیرفتن و مشکل با شدن روبرو-

 می که دارد وجود بسیاری های راه آن، کردن برطرف و مشکل یک با شدن روبرو برای-

 حول مشوکل تا بست کار به هم پی رادر روش چند یا و کرد انتخاب ها آن میان از توان

 .شود

 و اسوت پذیر امکان زمان گذشت با ها دشواری از گذر و مشکل یک برداشتن میان از-

 روشوی از تووان موی و نرسیده پایان هب چیز همه نیامد، بدست موفقیت نخست بار اگر

 .گرفت کمک دیگر
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 ها آن.گرفت کمک درمان روند در هم کودکان مادر و پدر از توان می نیاز صورت در -0

 یوا و بخوانند خود کودک برای را جدیدی های مجموعه آموزگار، پیشنهاد به توانند می

 و درک را خوود احساسات کند می کمک کودک به که کنند آغاز را هایی فعالیت انجام

 . کند برطرف را مشکالتش
 

  کودک درمانگران های گروه

 سووی از توانود می درمانی کتاب

 در کوودک بوا که گوناگونی افراد

 هر در کودکان برای هستند، تماس

 گوناگون مشکالت با و سنی ی رده

 ایون تووان موی اما شود استفاده

 بندی دسته گروه دو به را گستره

 : کرد

 از کوه بهالینی درمانی کتاب

 و دیوده آموزش کارشناسان سوی

 دارای کوه کودکوانی درمان برای

 عمده احساسی و رفتاری مشکالت

 .رود می کار به اند

 و رشد تسهیل برای والدین و کتابداران آموزگاران، سوی از که رشدی درمانی کتاب

 کوه صورتی در یدباش داشته توجه . رود کار به سالم کودکان در طبیعی شکوفایی خود

 . کنید مشورت روانشناس یک با حتما روست به رو جدی مشکل با شما کودک
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 به مراحل ترین حساس و دشوارترین از یکی درمانی کتاب های جلسه در کتاب گزینش

 شکل به نوجوانان و کودکان برای را درمانی کتاب جلسات که بزرگساالنی .آید می شمار

 کنند، می ساماندهی گروهی یا فردی

 از کوه شوناحتی با دیگر سوی از و باشند آشنا مخاطبان گروه مشکالت با یکسو از باید

 درموانی کتواب بورای را ها گزینش بهترین بتوانند دارند نوجوانان و کودکان های کتاب

 بوی دهنود، موی بازتواب را نوجوانوان و کودکان مشکالت که هایی کتاب .باشند داشته

 اختیوار در و شوود گوزینش مشوکالت کدام برای کتاب کدام دانست باید تنها.شمارند

 .گیرد قرار مخاطبان
 

 عالئموی بوا نووزادی دوره در شما کودک کودکان و ان نوزاد برای خواندن کتاب اهمیت

 ایون کوه دهد می نشان ... و تنفس و قلب ضربان شدن تند طوالنی، های مکیدن چون

 و نووزادان کلمات ساختن به نوزادان برای دنخوان کتاب.است شنیده قبالً را آوا و کالم

 موی تقویت نوزاد در را ارتباط برقراری های مهارت و کرده کمک انها تصورات تحریک

 رشد و پرورش در کنید، صحبت ابتدا از خود نوزاد با بیشتر قدر چه هر حقیقت در .کند

 تعداد به هوش یحت و زبان های مهارت است، داده نشان مطالعات.است مفید نوزاد بهتر

 نووزاد با کردن صحبت همچنین .کند می پیدا ارتباط شنود می روز هر نوزاد که کلماتی

 .کند درک را آنها مفهوم و گرفته یاد را سریعترکلمات تا کند می کمک او به
 

 از بیشتر زبان ریتم به شنود می را شما های صحبت نوزاد که همانطور ، اول های ماه در

 موی را چیوزی هور بخوانید را مطلبی خواهید می که زمانی بنابراین .رددا توجه محتوا

 ممکون شوما نووزاد.رمان یک حتی یا و مجله یک کودک، کتابهای کنید، امتحان توانید

 موی آنجائیکه تا بنابراین .شود کتاب داخل درخشان و روشن های عکس مجذوب است

 هسوتند زیادی تصاویر دارای که یکتابهای یا و برجسته عکس مقوایی کتابهای از توانید

 کمک او احساسات بیان به و کرده تحریک را نوزاد ذهن رنگارنگ تصاویر .کنید استفاده

 به کتاب بردن نزدیک کشیدن، فریاد با را خود احساسات شرایط این در نوزادان.کند می
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 دینوالو بوه منظوور همین به .کنند می ابراز کتاب صفحات کردن پاره یا و دهان سمت

 اسوتفاده هسوتند سنگین و مقوایی صفحات دارای که هایی کتاب از شود می پیشنهاد

 از ماهگی نه یا هشت سن در کودک.کند می بیشتری کمک کتاب دوام به کار این .شود

 موقوع کتواب هوای عکوس به ماهگی پانزده تا دوازده در .برد می لذت کودکانه اشعار

 کم و زند می ورق را کتاب سال دو تا نیم و سال یک در.کند می نگاه آواز و شعر خواندن

 را آن کنیود اشوتباه کتواب خوانودن در شما اگر و گیرد می یاد خوب را ها داستان کم

 هور نشوید، نگران ندارد دوست را مطالعه سنین این در شما بچه اگر .کند می تصحیح

 صدای با را یادیز های کتاب ها بچه برای وقتی.دارد را خود به مخصو  رشد ای بچه

 از بعضوی .آید می خوششان چیزی چه از آنها که فهمید می تدری  به خوانید می بلند 

 فکهری رشهد به بلند صدای با خواندن از بیش مطالعه، در جانبی کارهای و ها فعالیت

 کنود توجوه کتاب به هم و شما به هم بچه، که داشت انتظار نباید کند می کمک کودک

 .کرد خواهید رضایت احساس کنید جلب ها وعکس کلمات به را او جهتو شما که همین
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 کتاب                     

 

ای از صووفحات کتوواب مجموعووه

شده یوا شده، مصور، چاپنوشته

صفحات خالی )صوفحه سوفید و 

شده از جووهر، نانوشته(؛ ساخته

کاغذ )ورق(، پوست حیوانات یوا 

( است …مواد دیگر )چسب، نخ و

 از یک طرف یا سومت که معموالً

به یکدیگر محکم شده یا متصول 

هر برگه در کتاب، ورق  .گردندمی

و هوور سوومت یووا روی هوور ورق، 

  .شودصفحه نامیده می

به مجلّد کردن کتاب به اصوطالح 

شود. کتواب در گفته می صحافی

های گوناگون وجوود دارد. اندازه

کووچکترین .های کتواب اسوتعدر ایران قطع رحلی، وزیری و جیبی از مشهورترین قط

شود. اولین می نگهداری اصفهان وانک کلیسای  کتاب دنیا که یک انجیل است، در موزه

از .اسوتکتاب به زبان فارسی در هلند و به دست یک ارمنی به زیور طبع آراسوته شده

افوزاری ماننود های نرماست که کتاب در قالب بسته  9کتاب دیجیتالیانواع دیگر کتاب، 

 آمازون کیندلمانند  کتابخوان الکترونیکیشود که وسایلی نیز به نام ارائه می افیدپی

 .است کتاب صوتی غیرچاپی، کتاب از دیگری  رود. نمونهبرای خواندن آن به کار می

                                                           
2 e-Book 
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 تعریف

تاکنون تعریف مشخص و کاملی که بتواند مفهوم تمام انواع گوناگون کتاب را دربرگیورد، 

است، اما یکی از تعاریف معتبری که برای کتاب ارائه شده.است و نخواهد شدارائه نشده

است که بیشوتر از شدهکتاب نوعی اثر چاپی صحافی :شودمی یونسکو مربوط به سازمان

ای منتشر صورت دورهثابت، بهصفحه داشته باشد و مانند نشریات، تحت یک عنوان  42

ای یا مجموعوه یا عاجی های چوبیاز لوحای مجموعه»تعریف دیگری نیز کتاب را  د.نشو

که با هم به  نویس یا چاپیای مانند آن، اعم از دستیا ماده های کاغذ، پوست آهواز ورق

  .استمعرفی کرده« نخ کشیده یا صحافی شده باشند

 

 شناسیواژه

به فارسوی دری (نامک) است. در فارسی میانهشده وارد فارسی از زبان عربی کتابواژه 

امروز عموماً ناموه خوانوده  به آنچه فروردگشد و طور عمومی به کتاب اطالق میبه .امهن

اسوت. در به معنی مطلق کتاب به کار رفته نامهوین فارسی دری نیز تک شود. در دورهمی

های اوستا( تر ماتیکان )رساله( و نسک )برای بخشفارسی میانه از اصطالحات تخصصی

)نگاشتن( است و معنای مطلق کتاب  نبشتنریشه با که هم نُبی  است. کلمهاستفاده شده

 .استبه کار رفته قرآنیا نوشته از آن مستفاد تواند شد، در فارسی دری به معنی خا  

 پیشینه

های گلی بودند. اما بوا های نخستین به شکل لوحکتاب قدمتی پن  هزارساله دارد. کتاب

به امکانات جدید و تغییر نیاز بشر به ارتباطات و گذشت زمان، با توجه به دسترسی بشر 

  .ها تکامل یافتاطالعات، شکل کتاب

 های گِلیلوح

شود. اسوتفاده از ایون برای نوشتن استفاده می النهرینبین  های گِلی، در منطقهاز لوح

ابداع شد و به تکامل رسید. اما بوا  سومرسال قبل از میالد، توسط تمدن  9055روش در 
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ها با استفاده کار گرفتند. این لوحنیز همین روش را به هاآشوریو  هابابلیزمان،  گذشت

شدند و قبل از خشوک شودن، بوا اسوتفاده از ابزارهوای و آب ساخته می رساز خاک 

ها، بیشتر مرتبط بوا امور های بیشتر این لوحشد. نوشتهها نوشته میتیز بر روی آننوک

  .بودبازرگانی، اداری و حکومتی 

 پاپیروس

رای  شد  مصرسال قبل از میالد در  9555برای نوشتن از حدود  پاپیروساستفاده از کاغذ 

 پاپیروسای بود که از گیاه یافت. کاغذ پاپیروس، صفحهو تا قرن ششم میالدی نیز ادامه 

شد. این توموار، متر ساخته میسانتی 35با درازای چند متر و عرض  صورت یک توماربه

متر سوانتی 6توا  0به قطر  صورت یک استوانهپذیر بود و پس از پیچیده شدن بهانعطاف

نی آغشته بوه مرکوب بوود. اختوراع آمد. ابزار نوشتن بر روی پاپیروس، نی یا قلمدرمی

ترین شوود. قودیمیپیروس یکی از تحوالت بسیار مهم در تاریخ کتواب محسووب میپا

نوام دارد کوه مشوتمل بور  پواپیروس پوریساست، صورت تومار پیدا شدهکتابی که به

هایی است که بور ترین کتابنیز یکی از معروف سینوحههای اخالقی است. داستان گفته

حجوم بوود، اموا بورخالف پاپیروس اگرچه سبک و کم .استروی پاپیروس نگاشته شده

همین دلیل تاکنون هیچ مجموعه مهمی مربوط پذیر بود و بههای گلی، شدیداً آسیبلوح

  .استبه مصر باستان، از زیر خاک بیرون نیامده

 

 مصر روسپاپی

نیوز  رومو  یونوانجز مصور، پواپیروس در به

 .گرفتطور گسترده مورد استفاده قرار میبه

)بوه   paperرسد که واژه انگلیسی به نظر می

معنای کاغذ( نیز از پواپیروس ریشوه گرفتوه 

  .باشد

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 سایر انواع تومارها

فاده قورار جز پاپیروس، چرم، پوست حیوانات و پارچه نیز بورای نوشوتن موورد اسوتبه

تر و کورد و از پواپیروس بوادوامگرفت. پوسوت، مرکوب را از هردوطورف جوذب میمی

 .پذیرتر بودانعطاف

 کدکس

کدکس، شکل امروزی کتاب است؛ یعنی صفحات پوست، پاپیروس و غیره که تا خورده و 

از یک محل به یکدیگر دوخته شده باشند. پیدایش کدکس بوه قورن دوم مویالدی بور 

 .گرفوته توسط مسیحیان برای نگارش متون مذهبی مورد استفاده قرار میگردد کمی

هایی که داشت، از قرن چهارم میالدی رواج پیودا کورد. دلیل مزیتاین فرم از کتاب، به

توان به قابلیت جسوتجوی بهتور، امکوان بهتور بورای انبوار و های آن میازجمله مزیت

و  هاصوومعهر اشاره نموود. در ایون زموان در تنگهداری آن )در کتابخانه( و تولید سریع

و دعاهوا صوورت  انجیلها کار رونویسی از هایی ایجاد شده بود که در آن، اتاقکلیساها

کوه قوبالً در ) کاغذشد. همچنین با گذشت زمان، تولید گرفت و عمالً کتاب تولید میمی

هوای ، کتابآن رای  شد و به تبع و پس از آن در اروپا اختراع شده بود(، در ایران چین

  .کاغذی نیز ابداع شدند
 

 چاپ
 

ها ها تنها از طریق رونویسی از کتاببرداری از کتابتا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه

هایی در و در صورت اشتباه .کردو دشوار می پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کندامکان

شد )در صورتی که در آغاز دوباره آن برگ از کتاب مینوشتن نویسنده مجبور به نوشتن 

، با اختراع ۴432آمد( اما در سال بر روی برگ کاغذ نوشته و سپس به صورت کتاب درمی

، تحول بسیار بزرگی در صنعت نشر کتواب آلمانی یوهانس گوتنبرگماشین چاپ توسط 

اولین کتابی که با استفاده از دستگاه گوتنبرگ چاپ شد، انجیل بود که به  .صورت گرفت
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این ماشین چاپ،  .معروف شد سطری 49انجیل در هر صفحه، به  علت تعداد سطرهایش

  .برگ در ساعت بود ۴55تا  85نام گرفت و سرعت چاپ آن،  ماشین فشار پیچی

های نوین، دیگر نیازی به صرف هزینه زیاد و چاپ کتاب جهت امروزه با توسعه تکنولوژی

یک نسخه چواپ  تقاضا چاپ بنابرهای معرفی به خوانندگان آن نیست. با کمک سیستم

های ها یوا نسوخه کتواب الکترونیکوی آن در وب سوایتشده نمونه در کتاب فروشوی

شود تا پس از سوفارش به خوانندگان نشان داده می آمازونمخصو  فروش کتاب مانند 

ها ارسال گردد. بدین ترتیب دیگر نیازی به اتالف حجوم ها چاپ شده و به آدرس آنآن

ها بدون صرف هزینه و در زمان کوتاه قابل ده، اشکاالت موردی کتابوسیعی از کاغذ نبو

باشد. در این روش به دلیل ارسال و نگهداری فایل الکترونیکی کتاب، توزیوع اصالح می

اسوت. بوه ، سریع و کوم هزینوه گردیدههای سراسر جهان آسانکتاب در کتاب فروشی

فراهم  آمازون آمریکاتوسط شرکت  تازگی امکان چاپ کتاب به زبان فارسی با این روش

  .استگردیده

رایو   چوینرسد کوه مکوانیزم چواپ، پویش از گووتنبرگ در در عین حال، به نظر می

 کیمیواگر، شونگپیاست. برخی از منابع اختراع چاپ یا حروفچینی متحرک را به بوده

 سوفالدهند. اختراع وی، شامل حروف مستقل چاپی بود که بور روی چینی نسبت می

  .کردشد و پس از پختن، دوام زیادی پیدا میمرطوب حکاکی می

 کتاب الکترونیکی

 

کوواربر، درحووال خوانوودن یووک کتوواب 

خوان کترونیکی با استفاده از یوک کتوابال

 الکترونیکی
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موجب آسانی چاپ کتاب و توسوعه چواپ و نشور  هارایانههای اخیر، استفاده از در سال

، تلویزیووناست. در اواخر سده بیستم، تجهیزات ارتبواطی ماننود های چاپی شدهکتاب

اتی را به چالش کشیدند. از ترین منبع اطالععنوان مهم، مفهوم کتاب بهاینترنترایانه و 

، تعریف کتاب دیسیشدن اطالعات یک کتاب در نوارهای صوتی و سوی دیگر با ذخیره

نیوز بوه چوالش کشویده « شده یوا دسوتنویسای از کاغذهای چاپمجموعه»عنوان به

  .استشده

ا های الکترونیکی، بوگردد. این کتاببازمی ۴28۴های الکترونیکی به سال پیدایش کتاب

توانسوت آورد کوه میپرتو کاتدی، تصاویری را بر روی پرده پدیودمی کارگیری المپبه

، بوه نوام دیجیتوالاموا نخسوتین کتواب الکترونیکوی  .جایگزین چاپ و کاغوذ شوود

Nuvomedia’s Rocket   شد منتشر ۴222در سال. 

هوای الکترونیکوی صوورت هوای عوادی بوه کتابهایی برای تبودیل کتاباخیراً تالش

در حال اجراسوت. همچنوین  پروژه گوتنبرگها در جنبشی به نام است. این تالشگرفته

ای بوه نوام های الکترونیکی، تجهیوزات دیجیتوالی ویوژهسازی کاربرد کتاببرای آسان

های است. این تجهیوزات در حقیقوت، رایانوهبخوان الکترونیکی به بازار معرفی شدهکتا

سازی و بازیابی شومار زیوادی کتواب الکترونیکوی را کوچکی هستند که توانایی ذخیره

  .دارند

هوا گسوترش است کواربرد آنهای الکترونیکی که باعث شدههای کتاببرخی از ویژگی

  :یابد، عبارتند از

 تقال در عین یکپارچگی مطالبآسانی ان 

 انسجام مطالب و تنوع کاربرد 

 تبادل بینابین مطالب با یکدیگر 

 ایپشتیبانی از امکانات چند رسانه 

 آسانی کار و اجرا 

www.takbook.com
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های چواپ شوده های الکترونیکی از کتابث گردیده که فروش تعداد کتاباین مزایا باع

کننده کتواب در جهوان پیشوی به عنوان بزرگترین عرضه سایت آمازونتوسط کاغذی 

  .بگیرد

 ( کتاب صوتی )کتاب شفاهی
 

 گویا روی نوارکاستیک کتاب

 

 کتاب شفاهی یا کتاب گویا یا کتاب صوتی

تهیوه  تیکه به صوورت صوو است سندی

 …و  دیسوی، نوار کاسوتشود و روی می

اند منتشر شوده مکتوب طوربه قبالً که هستند کتابهایی معموالً اسناد این. شودمی ضبط

در حال حاضور  .شوندو اکنون توسط خود نویسنده، مترجم یا هنرپیشگان روخوانی می

دهند که برخی رایه میسایتهای اینترنتی بسیاری نیز کتابهای صوتی یا گویا یا شفاهی ا

 .شوندبصورت رایگان هستند و برخی دیگر در ازای پرداخت پول قابل شنیدن می
  

 مراحل چاپ کتاب

کتاب پس از آماده شدن توسط نویسنده توسط انتشارات تایوپ حروفچینوی و صوفحه 

شود )که البته ناشران این شوابک را آرایی شده برای گرفتن شابک راهی خانه کتاب می

تعداد از خانه کتاب دریافت کرده و در اختیار دارند(. پس از اختصا  شابک، کتاب به  به

شود که پس از دریافت فیپوا کوه اطالعوات کتابخانه ملی برای گرفتن فیپا فرستاده می

کامل کتاب در آن جمع شده کتاب به وزارت ارشاد برای دریافت مجوز چواپ فرسوتاده 

صادر شود. بعد از اتمام تمام مراحل کتاب آماده چواپ  شود تا مجوز چاپ برای کتابمی

شود. حاال کتواب شوما است و توسط ناشر برای لیتوگرافی، چاپ و صحافی فرستاده می

 .ماه طول بکشد3ماه تا  ۴آماده است. تمام این مراحل ممکن است بین 
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 ساختار و اجزای کتاب

 

شود. بوه اولوین درقه گفته میبه صفحه اول هر کتاب جلد و به صفحه بعدی آن آستر ب

 .شوداست پیشواز گفته میبرگ از هر کتاب که نام کتاب و نام نویسنده نوشته شده

 

 شمای یک کتاب معمولی
 

آستر  -3 برگردانلب -9نوار روی جلد  -۴

لوب  -6لب بواال  -0 روکش جلد -4 بدرقه

صفحه سمت راسوت  -7لب پایین  -8جلو 

 حاشیه عطف -۴5 ه سمت چپصفح -2

 

 کاغذ و اصول نگهداری

 

ه شد و از میان مرزهای مسلمانان به ساخت چینسال قبل از میالد در  955کاغذ اولین بار 

انقوالب شدند اما با وقوع های کهنه ساخته میاروپا راه یافت. کاغذهای ابتدایی از لباس

با آنکوه  .برای ساخت کاغذ استفاده شود چوباین امکان فراهم آمد تا از خمیر  صنعتی

شوانزدهم هنووز ساخت کاغذ در حدود قرن یازدهم در اروپا آغاز شد، اما تا حدود قرن 

استفاده از کاغذ پوست رواج داشت. در واقع با وجود گران بودن کاغذ پوست استفاده از 

های کتواب آن به علت بادوام بودن آن ادامه داشت. در این زمان اغلب ناشوران نسوخه

  .کردندمجزایی از دو جنس تهیه می

ه در آن زمان چوب از ساخت کاغذ از خمیر کاغذ از اوایل قرن نوزدهم مرسوم شد چراک

تر بود. به این ترتیب استفاده از خمیور چووب بورای سواخت کاغوذ تولیود کتان ارزان

ها را برای مردم میسر ساخت و این راه را برای گوامی تر و استفاده از آنهای ارزانکتاب
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1


  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

37  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

بزرگ در باال رفتن میزان سواد در کشورهای صنعتی هموار کورد و امکوان گسوترش و 

  .طالعات را فراهم آوردانتشار ا

شد کوه های اولیه برای تولید کاغذ از سنگ آهک به عنوان غلتک استفاده میدر روش

شد. اما کاغذهایی که در آن زمان از خمیر موجب خنثی شدن اسید موجود در خمیر می

بودند که این موجب پوسیده شودن  اسیدشدند حاوی چوب به روش صنعتی ساخته می

در  ۴205تا  ۴705های های چاپ شده بین سالشد. به همین دلیل کتابمیکاغذ از درون 

خطر نابودی هستند. امروزه برای از برطرف کردن این عیب از خمیرهای فاقد اسوید یوا 

های اموروزی از شود. برخوی از کتابخانوهبرای تولید کاغذ استفاده می قلیاییخمیرهای 

  .کنندهای قدیمی استفاده مییدی کتابهای خا  برای از بین بردن خاصیت اسروش

های فیزیکوی یوا ها باید تمامی احتماالت مربوط به آسیببرای مراقبت شایسته از کتاب

ها باید دور از توابش مسوتقیم شیمیایی را به جلد یا صفحات کتاب در نظر گرفت. کتاب

ها باید کوم خورشید و در نور کم نگهداری شوند. حرارت و رطوبت محل نگهداری کتاب

ها باید در کنار کتابی ها باید به این نکته توجه کرد که کتابباشد. در موقع چیدن کتاب

که جلد دو کتاب همدیگر را پوشش دهند چرا که در غیر این طوریمناسب قرار گیرند به

ها به ترتیب صورت شکل کتاب در طول زمان تغییر خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است کتاب

  .در کنار هم قرار گیرند اندازه

 

 

 سوزیکتاب

ها نابود کردن و سووزاندن کتواب های مختلف تاریخی و در بسیاری از سرزمیندر دوره

نیوز بوه موضووع  درجوه فارنهایوت 40۴برانگیز است. کتاب و فیلم جنجالوجود داشته

هوای دیگوری ماننود خمیور جای سوزاندن کتاب روشامروزه به .پردازدسوزی میکتاب

 .شودمی ها نیز استفادهکردن کتابها و رندهکردن کتاب
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ا را می سوزانند ، انسان هها را نیهز این ابتدای کار است ، آنجا که کتاب ه

 « هاینریش هاینه »        اهند سوزاند !خو

 ههم کتابهها سهوزاندن از بدتر

 شان یکی ، دارد وجود یاتیجنا

 .کتابهاست نخواندن

 یبرودسک جوزف ✍

 چین

 9۴3در  توی-وانگهشویامپراتوور 

 مگوور هوواکتاب  دسووتور داد همووه

، پزشووکی بووه مربوووط هووایکتاب

 .را بسوزانند بینیطالعو  کشاورزی

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86


  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

39  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 در یشهاعرآلمان "نهیها  شینریها "

 کهه آنجها»  :بود نوشته 1281 سال

 بواال عکس  ��.«سوزاند خواهند زین را مردم یروز سرانجام سوزانند، یم را ها کتاب

 آدم یهها کهوره نییپا عکس  ��ستهایفاش توسط کتابها سوزاندن1399سال مهِ ماه

 بوراه یناز یستهایفاش توسط ۴233 سالِ مه درماه که ییها یکتابسوز سرانجامِ .یسوز

  .شد ختم یآدمسوز یها کوره به شد انداخته
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 مجموعه کتاب )کتابخانه( 
 

های خصوصی استفاده از کتابخانه

ن در یونوایا شخصی اولوین بوار 

. در باستان مورد توجّه قرار گرفت

دوران باستان هزینوه نگهوداری 

ها معموووالً بووه وسوویله کتابخانووه

شد. این فردی ثروتمند تأمین می

توانست خصوصوی ها میکتابخانه

یا عموومی باشوند. تفواوت ایون 

های عمومی ها با کتابخانهکتابخانه

های امروزی در محل تأمین هزینه

های ابخانوهها بوود کوه در کتآن

باستان این هزینه معموالً از یوک 

شوود. منبوع عموومی توأمین نمی

شود که در اینطور تخمین زده می

است. بعدها در کتابخانه عمومی وجود داشته 35شهر رم در قرن سوم میالدی در حدود 

هایی بودن که امکان استفاده از ها حتی دارای کتابخانهها و دانشگاهقرون وسطی صومعه

برای مردم قابل  کتابخانهالبته تمام مجموعه کرد. اب برای مردم عادی را نیز فراهم میکت

ای جلوگیری دسترسی نبوده و همچنین امکان بردن کتاب از کتابخانه وجود نداشته و بر

) جالوب اسوت در  .ها معموالً با زنجیر به میز بسته شده بودنودها، کتاباز سرقت کتاب

گذشته انسان ها کتاب ها را هم می دزدیدند ولی امروزه از فرهنگ دزدی کتاب خبوری 

 ! (از بس که همه عقل کل شده اند  نیست 
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 خواههدمی دلت اگر

 قفل را هایتکتابخانه

 با دری، هیچ با اما.کن

 ههیچ بها و قفلی هیچ

 توانینمی یریهجهزن

 بکشی بند به مرا ذهن

 وولف ویرجینیا !
آغوووواز اسووووتفاده از 

های امروزی بوه کتابخانه

حوودود قوورن پووانزدهم 

گردد؛ مووویالدی بوووازمی

زمانی که برخی شروع به 

اهدای کتاب بوه شوهرها 

کردنوووود. گسووووترش 

های عموومی در کتابخانه

ر ایاالت متحده بوه اواخو

قوورن نوووزدهم موویالدی 

  3اندرو کوارنگیهایی است که به وسیله گردد و تا حدود زیادی متأثر از اهدا کتاببازمی

کرد صورت گرفت. استفاده از کتابخانه تا حدودی گروه اجتماعی افراد را نیز منعکس می

هوای خوود را در چراکه در حالی که قشر ضعیف یا متوسط جامعوه بایود بیشوتر کتاب

 .های شخصی بودندکردند افراد ثروتمند دارای کتابخانهها پیدا میخانهکتاب
                                                           

3 Andrew Carnegie 
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های جلد کاغذی در قرن بیستم راه را برای استفاده عموم از کتاب باز کورد. ظهور کتاب

های جلد ها خرید کتاب را برای بسیاری از افراد جامعه ممکن کردند. کتاباین نوع کتاب

رسید. در نتیجه با ها به چاپ میشدند که قبالً در مجلهکاغذی معموالً شامل مطالبی می

های خصوصی دیگر به عنوان نموادی از قشورها استفاده عموم از کتاب، داشتن کتابخانه

  .رفتثروتمند به کار نمی

 روزهای مرتبط با کتاب

 .روز جهانی کتاب کودک (فروردین ۴4) آوریل 9

 های دانشگاهیکتاب

 هایی با مضامین علمیدانشگاهی، کتاب هایکتاب

و مراکوز آمووزش  هاهستند که عموماً در دانشوگاه

انتشارات دانشگاه آکسفورد، .شوندتدریس می عالی

  .های دانشگاهی در جهان استبزرگترین ناشر کتاب
 

 آمار کتاب در ایران
 

 توا ۴308 ایهسال بین) ایران اسالمی جمهوری در کتاب نشر شمارگان  متوسط ساالنه

طور دقیق روشن نیست ولی طبق آموار مسوئولین وزارت آمار کتاب در ایران به. (۴329

هزار عنوان کتاب در ایوران بوه  855حدود  ۴325تا  ۴308ارشاد/خانه کتاب بین سالهای 

چواپ  :باشودبه ترتیب زیر می ۴32۴آمار کتابهای چاپ شده در سال  .استچاپ رسیده

ترجموه:  - عنووان 0۴902توألیف:  -عنووان  92843اپ مجدد: چ -عنوان  34938اول:

عنوان  0705درسی و آموزشی کمک  -عنوان  ۴5949کودک و نوجوان:  -عنوان  ۴989۴

بنا به آمار شومارگان کتواب   .استبه چاپ رسیده 2۴عنوان در سال  63275که مجموعاً 

. در این میان بیشترین استهای پنجم تا دهم همواره رو به کاهش بودهدر ایران از دولت

هوای )دولت اکبر هاشمی رفسونجانیجمهوری ریاست متوسط شمارگان مربوط به دوره
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 نژادمحمود احمودی جمهوریریاست  پنجم و ششم( و کمترین شمارگان مربوط به دوره

  .استبوده

کتاب شود و بستگی به حجم های مختلفی چاپ میکتاب معموالً در اندازه:  اندازه کتاب

ابعاد )شوند های زیر چاپ میباشد. اما کتابها در اندازهای میدارد و بیشتر یک امر سلیقه

 (: متر هستندبه سانتی

  ۴0قطع جیبیx۴۴ 

  9۴قطع پالتوییx۴9 

  9۴قطع رقعیx۴4 

  )9۴قطع خشتی )مربعیx9۴ 

  99قطع بیاضیx92 (در این قطع عرض کتاب بیشتر است) 

  ۴8*94قطع وزیری 

 94ی بزرگ قطع بیاضx34 

  92قطع رحلی کوچکx99 

  34قطع رحلی بزرگx94 

  42قطع سلطانیx34 

 .شوندالبته بیشتر کتابها در اندازه وزیری چاپ می
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 کتابخانه

 

های کتابهوووا در یوووک قفسوووه

 کتابخانه

 
ای از خانووه بووه مجموعووهکتاب

اطالعووات و منووابع و خوودمات 

نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص نگهوداری و شود که توسط یک اطالعاتی گفته می

گفتوه  هواکتابای از شود. از نگاه سنتی، کتابخانه به طور معمول بوه مجموعوهاداره می

کتاب مجموعه ای از اطالعات درمورد یک فرد یا یک جسم یا ... اسوت کوه در  .شودمی

 .صفحاتی کاغذی نوشته یا چاپ می شود

 باستان عهد در کتابخانه و کتابتاریخچه 

 9855آید که سوومریان در حودود های شهرهای باستانی سومریان چنین برمیاز خرابه

بودند، مشهور پا کردههای شخصی، مذهبی و دولتی بر کتابخانه سال قبل از میالد مسیح

، تمودن اسوتداشته گلوینلوحوه  35555ای متجاوز از مجموعه« تلو»است که کتابخانه 

 .شکوفا شد« اور»سال پیش از میالد پا گرفت و در عهد طالیی  3055سومریان از 

شوان را آغواز کردنود؛ مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و بازسوازی داسوتان گذشته

ها به سبب ابداع است و اعتبار سومری« یخط میخ»شده ترین نظام نگارش شناختهکهن

 .این خط و خدمت بزرگ آنها به بشریت است
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کردند و بر موادی چون گِول شکل میخ( استفاده میبرای نوشتن از قلم فلزی و تیزی )به

شده وجود داشتند و پس از نوشتند. برای این منظور کاتبانی تربیتنرم، عاج یا چوب می

صورت لوحوه، نخسوتین قطعات گِلِ پخته به .پختند تا سخت شودنوشتن، گِل نرم را می

ها ابزار ثبت اطالعات تجاری، آثوار اند. چون لوحهکتابهایی است که تاکنون کشف کرده

های مقودس و حکایوات و روایوات مذهبی شامل دعاها، مناسک، عالئم جادویی، افسانه

  .قومی و ملی بودند

های اجتماعی، سیاسی و فلسفی خود را حفظ ات، اندیشهبینیم که برای این لوحه ادبیمی

هایی های شهرهای باستانی سومری لوحوهاند و در میان مواد حفاری شده از خرابهکرده

 .استوجود دارد که قطعات ادبی هزاران سال کهنتر از ایلیاد در آنها نقش بسته

ز تمامی متونی که بر گِل ا سومریان کهنترین ادبیات شناخته شده انسان را تدوین کردند

 امور به متون این ٪20یابیم که دست آمده درمیاست و تاکنون بهیا مواد مناسب نگاشته

 .دارند ارتباط حقوقی و اداری بازرگانی،

 ٔ  تا آغاز هزاره چهارم  هزاره  سال یعنی از نیمه ۴055فرهنگ سومری برای مدتی بیش از 

تاریخ، نویسندگان سوومری  این ازای در. داشت سیطره «رافدین» سرزمین بر م. ق دوم

های متعودد بوه توانستند شمار بسیاری از متون را در مو ضوعات مختلوف و در نسوخه

، در «دالور ناکوام گویلگِمِش»های رای ، مانند داستان نگارش درآورند. برخی از افسانه

  .استجا ماندههای گوناگون بههای فراوان و روایتنسخه

 .کردنودهای سلطنتی یا مدارس حفوظ میها را در معابد یا کاخنوشتهاین گِلسومریان 

درحقیقت، سومریان نخستین کسانی بودند که این دستاوردها را به این هودفِ روشون، 

یعنی حفظ آن برای نسلهای آینده، ثبت کردند. به عبارت دیگر سومریان کسانی بودنود 

ه امروز با آن در ارتباط است. بودین معنوا کوه که به کتاب نقشی اختصا  دادند که تا ب

دستاوردهای فرهنگی و فنواوری انسوان را پواس دارد و پاسوخگوی اهوداف قوانونی و 

  .آموزشی و دیگر نیازهای روزانه او باشد
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 دانشوهای .و همه رسیم. بابلیان نوشتن خط میخیپس از سومریان، به تمدن بابلیان می

هایی در معابد و قصورها کتابخانه.آموختند سومریان از ار غیره و شناسیستاره و ریاضی

بوود کوه « ابورسیپ»  های آنها کتابخانهترین و بهترین نمونهوجود داشتند و یکی از مهم

مانده از تمودن ترین آثار باقیبود. از مهم های عصر باستانترین کتابخانهیکی از شاخص

  .را نام برد توان قانون حمورابیبابلیان می
 

 بنای کتابخانه در جهان

رسد. نخستین سنگ بنوای کتابخانوه را می ها پیش از میالد مسیحو قرن به دوران کهن

خاطر حفوظ و سران و زمامداران کشورها، نه به قصد و نیتِ صرفاً ایجاد کتابخانه، بلکه به

این  گذاری کردند. درحقیقت، خودِهای مخصو  و محرمانه پایهنگهداری اسناد و گزارش

عمل بیانگر آن است که در زمان قدیم چندان اختالف و تفاوت مخصو  و محسوس بین 

  .استاند وجود نداشتهکردهها را در آن نگهداری میاتاقی که اسناد و گزارش

 های آشوریانکتابخانه

  منزلوهزمان با فرمانروایی بابلیان بود. مشهور است که کتابداری بهپادشاهی آشوریان هم

ق. م  667توا  696، کوه از سوال آشوور بانیپوال .گرددبوازمی دوران آن بوه پیشه یک

 نینوواود. وی در شوهر شوزیست، نخستین مفسّر کار کتابداری در نظور گرفتوه میمی

گسویل داشوت توا  بورسویپا  ای بزرگ تأسیس کرد و کاتبانی را بوه کتابخانوهکتابخانه

  .های موجود در آنجا به کتابخانه نینوا منتقل کنندهای گلی را استنساخ و نوشتهلوحه

نامیود. در تواریخ  تواریخ تمودنحق کتابدار پادشاه باسوتانیِ را باید به« آشور بانیپال»

بوا نظموی  هاخوریم. لوحهبرمی فهرست به نینوا  کتابخانه برای نخستین بار در کتابخانه

  سویاهه و داشوت شناسایی  منطقی برحسب موضوع یا نوع مرتب شده و هر یک نشانه

ود در فهرست نیوز منودرج بکاری شدهای هر اتاقک یا حجره که بر سردر آن کندهمحتو

نینوا تصویر کم و بیش کاملی از رشد و پیشرفت نگارش و  در بانیپال آشور  بود. کتابخانه
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میراث انسانی در فرهنگ سومری، بابلی و آشوری را طوی ادوار  نگهداری  شکل و شیوه

  .گذاردآغاز تاریخ در اختیار می

هم سومریان در تمدن بشر اختراع خط دارد که اگر سدر همین ارتباط اظهار می« گیتز»

و نگارش و سهم بابلیان قانون بود، عطیه آشوریان به آیندگان کتابخانه سازماندهی شده 

رود. پس از مرگ آشور بانیپال کتابخانه به حیات خود ادامه داد تا اینکوه در به شمار می

آن شهر تجدید بنا کیازاس( نینوا را تخریب کرد و پس از میدی پیش از میالد ) 6۴9سال

باقیمانده کتابخانه آشوریان را بوه هموان  توانستند باستان شناساننشد. به همین دلیل 

ترک کورده بودنود شکلی که سربازان میدی 

 .کشف کنند

 مصریان
 

، در یوک قواهرهیک زن مصری امروزین در 

 کارگاه کاغذ پاپیروس

 

های زمان با تمودنتمدن باستان مصریان هم

سومریان و بابلی و آشوریان شکوفا شود اموا 

ار مصوریان از نظور شوکل کتواب و موواد ک

نوشتنی با آنها تفاوت بسویار داشوت. مواده 

مانندی بوه منزلوه ابوزار نگوارش اسوتفاده  قلم موبود. از  «پاپیروس»  نوشتنی آن برگ

نام داشت و نگارش آنهوا بوه خوط تصوویری  شد و شکل کتاب آنها طومار پاپیروسمی

  .گرفت)هیروگلیف( انجام می

 

ل بورای مثوا .پرستیدندداشتند که گویی آن را میمصریان خود کتاب را چنان بزرگ می

 »خووانیم: در یکی از متون دیدگاه ژرفی را پیرامون ارزش در سخن نگوارش یافتوه می
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روزگاران او چهره در نقواب شود و همه هممیرد و جنازه او به خاک تبدیل میانسان می

دهود. کشند و این کتاب است که یاد او را از زبانی به زبوان دیگور انتقوال میخاک می

انه ساخته شده با یک صوومعه در غورب یوا از یوک قلعوه نگارش سودمند تر از یک خ

 «.شکست ناپذیر یا یک بت در یک معبد است

های فلوزی دارای طومارهای پاپیروس معموالً در کوزه دهان گشاد )خم( گلی یا اسوتوانه

ترین کتاب مصوری و مشوهورترین کتواب شد. قدیمیهای شناسایی نگهداری مینشانه

پیش از میالد بوه نگوارش در آمود،  9775قبل از سال که « رسپاپیروس پ»عالم به نام 

  .شودی مینگهدار کتابخانه ملی پاریساکنون در 

، بسویاری از طومارهوای پواپیروس بوویژه در در پرتو آب و هوای بسیار مناسوب مصور

است. کتاب نگوارش های شخصی محفوظ ماندهگورستانها و بقایای معابد و حتی در خانه

  .یافته به ورق پاپیروس در مصر شکل طومار داشت

شد و به معرض صر استنساخ میهایی که به تعداد فراوان در مرسد تنها نوشتهبه نظر می

هایی بوا متوون اسوت از مجموعوهها بود. مرده نامه عبارت بودهآمد مرده نامهفروش می

است که آسایش مدفون رفتهشد و از آنها انتظار میمختلف که به سحر و جادو مربوط می

  .را در گور تأمین نماید

رنگارنگی زینت یافته بود که منواظری ها به نقاشیهای های این مرده نامهزیباترین نمونه

شود که این بسیاری اوقات گفته می.داداز زندگی انسان مدفون شده را در گور نشان می

ها از سووی های مصور در جهان هستند. این مورده ناموهترین نگاشتهها کهنمرده نامه

آوردند جایی میهایی که برای فروش در بازار فراهم شد. آنها در نسخهکاهنان نوشته می

گذاشتند تا در آن نام شخص درگذشته را بنویسد. نسبت مرده نامه بوه کول را خالی می

ق. م بود. هیروگلیف نوعی 9480تا  3455از  پادشاهی کهن مصر .بود ٪20کتابها در مصر

 .زبان مصریان باستان است
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 تاریخ کتابخانه در ایران

های علمی و موذهبی پ. م( کتاب 335-007در ایران ) در زمان شاهنشاهی هخامنشی

دزی »و  در تخوت سولیمان« گون  هاپیگوان»های کتابخانوهدر  ایران از زمان زرتشوت

ها در موضوعات رود که این کتابگمان می .بودندبایگانی شده در تخت جمشید« ناپشت

هوا ایران در آن است، موضوعاتی که مغانبوده و علوم پزشکی فلسفه، نجوم، کیمیاگری

 آتوش در هواکتاب ایون  استاد بودند. پس از فتح ایران توسط اسکندر مقودونی، کلیوه

 .سوووووختند

توان همچنین می

بوووه کتابخانوووه 

دانشگاه جنودی 

که یکی از  شاپور

های کتابخانووووه

بزرگ ایرانیان در 

عهوود باسووتان 

)ساسانیان( بود، 

همچنوووووووین 

کتابخانه شووش 

 در زموووووووان

هخامنشیان کوه 

حملووه پووس از 

 اعراب به ایوران

اشاره  ازبین رفت

  .کرد
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 تاریخ کتاب در ایران

 

توواریخ طوووالنی تموودن کتابووت در ایووران را 

 :توان به ادوار زیر تقسیم کردمی
 

: ایرانیوان باسوتان از آغهاز تها اسهالم -۴

کاری ای خود را بر روی سنگ، کنودههنوشته

کردند و یا بر روی الوواح گلوی، زریون و می

سیمین می نوشتند. گاه نیز از پوست دبواغی 

کردند. این شده گاو برای نوشتن استفاده می

سنت، یادگار دوران مهرپرستی ایرانیان بود و 

در آیین زرتشت نیز ادامه یافت، چنوان کوه 

 .ته شده بود اوستا نیز بر پوست گاو نوش

ق از دژ سارویه 905ندیم در الفهرست به کتابهایی از جنس پوست اشاره دارد که در ابن 

زدایی و پوژوهش بوه اصفهان به دست آمد و بسیار گندزا بوده که آنهوا را بورای آفوت

  975حمزه اصفهانی ) .ق آنها را دیده است 349الحکمه بغداد فرستادند و او خود در بیت

ال( نیز همین مطلب را تائید کرده و تعداد کتابها را پنجاه عدل )هر عدل برابر ری 365 -

 .داندیک لنگه بار( می
 

شد، پس ایرانیوان از پوسوت اما چون پوست گاو در مکانهای مرطوب و متعفن گندزا می

کردنود ؛ ولوی نامیدند، استفاده میمی <توز> درخت خدنگ که نرم و مقاوم بود و آن را 

نبشته بود. به نوشته الفهرست، اسکندر مقدونی اصلی نوشتاری، الواح گلی یا سنگماده 

هایش، انوواع ها و تختوههای گوناگونی که بر سنگپس از فتح تخت جمشید، ساختمان

های کاری شده بود با خاک یکسان نمود و از آنچه در دیوانها و خزینهعلوم، نقش و کنده
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و به زبان رومی و قبطی برگردانید و سپس آنچه به خوط اصطخر بود، رونوشتی برداشته 

ها و سایر چیزهایی که از به آتش انداخت و کتاب -گفتند که به آن کشت  می -فارسی 

ها و علما به دست آورده بود، به مصر روانه داشت. صورت هزینه علوم و اموال و گنجینه

ان فارسوی باسوتان و عیالموی لوح گلی به زب 555/۴9بنای تخت جمشید نیز که بر روی 

شناشی کشف شد. چهار سال بعود ش هنگام کاوشهای باستان۴3۴9نوشته شده بود، در 

ها عدد از همان الواح به دست آمد. اخیراً نیز کتابی در چند برگ که ورق 805هم حدود 

و جلد آن از طال بوده و متعلق به دوران هخامنشی و پیش از آن است از سوارقان آثوار 

نظیر بوده و هنوز شناسان، بسیار ارزشمند و بیآمده که به گفته باستانستانی به دستبا

 . مندرجات آن خوانده و ترجمه نشده است
 

اطالق می شده « کتاب مقدس »بر  -در معنای وسیع کلمه  -باستان، واژه کتاب در ایران

زمه کتابت و فهم متون اند. خط و سواد نیز که البوده«  صاحبان کتاب» ، و صاحبان آیین

رو در انحصوار موبودان )روحوانیون رفته و از ایوندینی است، امری مقدس به شمار می

 .زرتشتی( قرار داشت
 

شاپور تاسیس شد م(، دانشگاه جندی082 - 03۴در زمان سلطنت انوشیروان ساسانی )

کوه از جملوه و کتابهایی از زبانهای هندی، سریانی، و یونانی به پهلوی ترجموه گردیود 

نامه، و ودمنه، هزار افسانه، سندبادنامه، ویس ورامین، آیینتوان به خدای نامه، کلیلهمی

نامه اشاره کرد. برخی بزرگان و خردمندان ایرانی خود، اهل تالیف و تصنیف و ترجمه تاج

و برزویه نیوز کتواب کلیلوه و  نوشتکه بزرگمهر رساله پهلوی پندنامک را بودند، چنان

بسیاری از ایون کتابهوا در نخسوتین  .نه را از سنسکریت به زبان پهلوی ترجمه کرد دم

 85ق(،  370 -نودیم )؟ قرون اسالمی از پهلوی به عربی ترجمه شودند. بوه نوشوته ابن

 جنگی و داستان از پهلوی به عربوی عنوان کتاب در موضوعات پزشکی، سیاست، فنون

ن معاصر ایرانی با استناد بوه نوشوته ابوریحوان برخی از مورخان و ادیبا.ترجمه گردید 
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بیرونی در آثارالباقیه مبنی بر کشتار عالمان، دانشمندان و آگاهان خوارزم توسط اعراب 

خلودون در مقدموه کتواب خوود، کوه حکایوت از سووزاندن مسلمان و نیوز گفتوه ابن

های بعضوی از وشتههای ایرانیان توسط اعراب مسلمان دارد و نیز با استناد به نکتابخانه

شناسان غربی، سخت بر این باورند که اخبار و اطالعات بسیار اندک مستشرقان و ایران

 .است  کتابسوزی اعراب مسلمان پس از فتح ایرانموجود از دوره ساسانیان، به سبب 

امووا گروهووی از محققووان معاصوور 

ها را اتهامی بیش ایرانی، این گفته

نوشوته  اند. بوهندانسته و رد کرده

روایتوی  :»کوبعبدالحسین زرین

انوود کتابخانوه موودائن را کوه گفته

اعراب ]مسولمان  نوابود کردنود، 

ظاهراً هیچ اساس نودارد و مخخوذ 

آن، تازه است. آنچه هوم بیرونوی 

راجع به نابود شدن کتب خوارزمی 

گفته، مشکوک است و به هر حال 

 .«توانود بوودموید این واقعه نمی

در کتوواب اسووتاد مطهووری نیووز 

خدمات متقابل اسالم و ایوران، بوا 

دالیل تواریخی و علموی متعودد، 

داستان کتابسوزی در ایران توسط 

کند: نخست، گفته ابوریحان مربووط بوه کتابهوای اعراب مسلمان را به چند دلیل رد می

زبان خوارزمی بوده نه زبانهای اوستایی یا پهلووی، و بوه اعتوراف او )ابوریحوان(، زبوان 

رو ابوریحوان، زبوان وجه قابلیت بیان مفاهیم علمی را نداشته و از ایونمی به هیچخوارز
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داد و لذا اگر کتابهای علمی در آن زمان وجوود عربی را بر فارسی و خوارزمی ترجیح می

بود نه خوارزمی؛ زیرا همه کتابهای ایرانی که بایست به زبان پهلوی میداشته، قاعدتا می

ه زبان پهلوی بود نه زبان خوارزمی و یا زبانهای دیگور، دوم، زبوان به عربی ترجمه شد، ب

توان تصور کرد کوه خوارزمی، زبان محدود و محلی بود و وسعت فرهنگی نداشت و نمی

ای حاوی انواع کتابهای پزشکی، ریاضی، طبیعی، نجوم، ادبی و مذهبی بوه ایون کتابخانه

تی همانند زبان فارسی داشوت، بوا یوک زبان وجود داشته است؛ زیرا اگر این زبان وسع

رفت؛ سوم، اگر اصل داستان واقعیت داشته و خالی از مبالغوه باشود، یورش از میان نمی

گونوه مربوط به یک سلسله آثار ادبی و مذهبی و زرتشتی بوده که از محتوای آنهوا هیچ

م سوزی کتابخانوه خووارزاطالعی در دست نیست؛ چهارم، در صورت صحت واقعه آتش

تووان آن را توسط قتیبه، قطعا رفتار او، رفتاری ضد اسالمی و ضد انسانی بوده؛ اموا نمی

مالک نظر اسالم و رفتار مسلمانانی قرار داد که در صدر اسالم ایران را فتح کردند، چنان 

را که دستور داد تا  -از سرداران ایرانی و ضد عرب  -توان رفتار عبداهلل بن طاهر که نمی

ی ایرانی قبل از اسالم را کشف و نابود کنند، مصداق مخالفت ایرانیوان بوا علوم و کتابها

 .دانش دانست
 

نویسد که اوال وی سخن خوود را براسواس استاد مطهری در رد گفته ابن خلدون نیز می

کند نه منابع موثق تاریخی؛ ثانیا، او خود از تمایالت شوعوبی و های رای  بیان میشنیده

القاعده شعوبیان هستند، ثالثا، ابن خلودون نیست و مأخذ شایعه او علیضد عربی تهی 

بایست کوه مورخوان زیسته و اگر گفته وی واقعیت داشت، میدر قرن هشتم هجری می

کردند نه او که حدود هفتصد سوال بوا واقعوه های اول هجری قطعا بدان اشاره میسده

 .موردنظر فاصله دارد
 

نویسد که نباید از نظر دور داشت کوه در تکمیل سخن خود میاستاد مطهری در تائید و 

آموزی منحصر به درباریان و روحانیان بود و سایر طبقات و اصناف از آیین زرتشتی سواد
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کورد. مندی آن ممنوع بودند و لذا تولید دانش وکتواب در آن فرهنوگ رشود نمیبهره

 .)همان(
 

و تشوویق مسولمانان بوه فراگیوری قورآن،  : با ظهور اسالماز اسالم تا دوره معاصر -9

حدیث، و دانشهای سودمند، بسیاری از مسلمانان، از جمله ایرانیوان بوه کسوب علوم و 

کوه  -دانش و تالیف و تصنیف پرداختند و از نخستین قرون اسالمی، صنعت کاغذسازی 

ظواهراً آشونایی  .در بسویاری از شوهرهای ایوران رواج یافوت -ماده اصلی کتاب بود 

ابن ندیم از شش نوع کاغوذ  .سلمانان با کاغذ در نیمه اول قرن دوم هجری بوده است م

کاغذها غالبا به نام شهرهای تولیدکننده شوناخته  .برد که در زمان او معروف بود نام می

ترین و مشوهورترین کاغوذ در که کاغذ سمرقندی، تا چند قرن، مرغوبشدند؛ چنانمی

توان به آملی، خراسوانی، بخوارایی، اصوفهانی، ای متداول میز دیگر کاغذه.اایران بود 

گذشته از سمرقند، از معروفتورین  .جعفری، طلحی، منصوری و بعدها فرنگی اشاره کرد 

بووده کوه در زموان  «خون »یا  «خونا»شهرهای ایران که در کاغذسازی شهرت داشته 

 .ق(، به کاغذ کنان معروف بود  696-084یاقوت حموی )
 

ها را برحسب استفاده از رنگهای گوناگون زرد، سرخ، آل، کبود، زنگاری، خودرنگ، کاغذ

در تزیین و توذهیب .کردند آمیزی میکاهی، عودی، سبز، گلگون، فریسه و نارنجی رنگ

کتابها نیز از رنگهای طبیعی طال، نقره، الجورد، شنگرف، زرنویخ، و سوفیدآب اسوتفاده 

 .شد می
 

راغ، صمغ عربی، موازو، ی نگارش بوده، شامل موادی چون دوده چمرکب نیز که ماده اصل

. گاه بوه جوای مرکوب سویاه )مشوکی(، از  و یا زاج سیاه ترکی بوده است و زاج سفید

مرکبهای الوان یا رنگارنگ، چون آبی، نیلگون، طالیی، سبز، سرخ و قرمز یواقوتی و یوا 
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شده ی )انگلیسی( استفاده میمرکب سایر سرزمینها مانند مرکب چینی، هندی و انگریز

 .است 
 

های درس در مساجد و مدارس دینی و رشد و گسترش تالیف و تصونیف با توسعه حلقه

های متعددی در مسواجد و که از قرن دوم هجری رو به ازدیاد گذارد، به تدری  کتابخانه

در حود  و بسیاری از پادشاهان، امرا، بزرگان، عالمان و دانشمندان. مدارس تشکیل شد 

های باشکوهی ترتیب دادند. پادشاهان، امیوران ها و کتابخانهتوان و عالقه خود، مجموعه

و اغلب شاهزادگان و حکوام در تکوریم علموا، ادبوا، شوعرا، دانشومندان و هنرمنودان 

کوشیدند و از حمایتهای معنوی و مادی در حق ایشان دریغ نموی ورزیدنود. وجوود می

در دربار پادشاهان ایرانی، ترک و مغوول، موجوب دلگرموی و  وزرای دانشمند و باتدبیر

تشویق نویسندگان و هنرمندان بود و برخی از آنها خود عالم، هنرشناس و شیفته دانش 

 .و هنر بودند 
 

در کتابخانه برخی از پادشاهان، امرا و وزرای هنردوسوت، همیشوه گروهوی از کاتبوان، 

در دربار تیموریان  .صحافان مشغول به کار بودند کاران و پردازان، نقاشان، تذهیبنسخه

هرات در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری براثر تشویق پادشاهان و شاهزادگان تیموری 

چون سلطان حسین بایقرا و سلطان ابوسعید و نیز وزیور دانشومند و هنرپوروری چوون 

، مجلودان و... امیرعلی شیرنوایی، گروه کثیری از هنرمندان، کتواب آرایوان، صوحافان

مشغول به کار بودند؛ چنان که در دربار بایسنقر میرزا در هرات، بویش از چهول نفور از 

کاران برجسته اشتغال به کار داشتند که از جمله آنهوا خوشنویسان، نگارگران و تذهیب

الدین بهزاد، نگوارگر مشوهور توان به محمدعلی تبریزی، خوشنویس معروف و کمالمی

 .اشاره کرد 
 

» در دربار صفویان و قاجاریان نیز همیشه گروهی از این هنرمنودان حضوور داشوتند و 
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» و   - از مناصب رسمی تیموریان و صوفویان  «مجلدگری» و  «محرری« » گری، منشی

سازی و کتاب آرایی، فنون و در کتاب.از مناصب رسمی دربار قاجاریان بود «باشیصحاف

نویسی(، نگوارگری، توذهیب، تشوعیر، زرافشوانی، هنرهای متعددی چون کتابت )خوش

که با وجود  ها و انواع گوناگونی داشتندشاخهوصالی، صحافی و تجلید دخیل و هر کدام 

های مکتب کرد که امروزه به نامهای زیاد، برخی تفاوتها، آنها را از هم متمایز میهمگونی

 .تهرات، مکتب تبریز، مکتب اصفهان و مکتب شیراز معروف اس
 

شوده و روکوش آنهوا جلدها نیز به ضربی )کوبیده(، سوخت، معرق، و روغنی تقسیم می

شامل چرم، صدف، تیماج، میشن، شبرو، ساغری، بلغار، چرم خام و پخته، زری، قلمکار، 

 .مرعش، مشمع و ترمه بوده است 

ی و جلد در کتابسازی نه تنها وسیله محافظت و نگهداری اوراق کتاب از آفوات برونو»  

فتین ]= دو طرف  آن، خود در مواردی مظهر و نمودار متن شده، بلکه داندراس تصور می

گشته اسوت؛ چنوان کوه موثال بورای شواهنامه و درونمایه موضوعی کتاب نیز تلقی می

آمده است با عالئم و امارات اساطیری و پهلوانی، که اهل کتاب فردوسی جلدی فراهم می

ند تصور کنند که کتاب مورد نظرشان مثنوی مشوهور فردوسوی اتوانستهبا دیدن آن می

است. توجه مجلدان به درونمایه و موضوع کتاب، و هم آگاهی و آشنایی آنوان از خوط و 

نقاشی و یا همکاری آنان با خوشنویسان و تقاشان و مذهبان سبب شد تا جلد کتاب بوه 

 .« .ساختارهای آن رخ نماید عنوان مظهری ممتاز از خط و نقاشی و نموداری از طبیعت و
 

سازی و کتاب آرایی در تمام دوران اسوالمی در ایوران روج داشوته و گوروه فنون کتاب

وراقوی و صوحافی در دوره اسوالمی از  اند؛ موثال ها اشوتغال داشوتهزیادی بدان حرفه

های ارجمند بود. در بسیاری از شهرها این حرفه چندان رواج داشت که بوازاری پیشینه

هنر مجلدگری و  .  وجود داشته است « بازار وراقان و صحافان» خصو  به آنها به نام م

صحافی نیز چندان معتبر بود و وسعت داشت که در بعضی از شهرها، نام بازار صوحافان، 
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های مهمتر از آنها کسب و کار داشتند. ابون همطراز نام بازارهایی بود که صاحبان پیشه

االنوار )تالیف: `االخبار و لمعه`نام برده و در دره  رسته صحافان ز ق ا 8اسفندیار در قرن 

ق( نیوز نوام 769 :( از بازار صحافان یاد شده است و در تاریخ جدید یزد )توالیف6قرن 

 .(  بازار صحافان آمده است
 

ای محترم و البتوه از زموره مشواغل فرهنگوی و هنوری وراقی و صحافی همیشه پیشه

اند؛ از ای از بزرگان علم در سنین جوانی بودان اشوتغال داشوتهدهشد و عمحسوب می

وراقوان، اغلوب دکوانی  .سلیمان، مولف راحه الصدور جمله ابوبکر وراق و محمدعلی بن

داشتند که محل تجمع اهل فضل و ادب و خرید و فروش نسخ خطوی، قطعوات خطووط 

حاله و ایرج افشوار، نوام عمر رضا ک .خوش، کاغذهای قدیمی و خوب، و مرکب اعلی بود 

و احمد طاهری عراقی نیز نام بیش از سی نفر از صحافان و مجلودان  تعدادی از وراقان 

 . معروف دوره تیموریان، صفویان و قاجاریان بر شمرده است
 

نظر به اینکه در اغلب شهرهای آن روزگار، بازار تالیف و تصنیف و خرید و فروش کتواب 

که به کتابت، تزیین، تجلید، و صافی، و خرید  -استنساخ و وراقی  گرم بود، بازار کتابت و

رونق داشت و گوروه کثیوری از اهول فضول و کموال،  نیز –پرداخت  و فروش کتاب می

 .هنرمندان و کتاب سازان و کتاب آرایان، بدان فنون اشتغال داشتند
 

به سبب انگیوزه  اند کسانی که حتی حسن خط رانبوده در طول تاریخ تمدن اسالمی کم

آنوان کوه بور .کردنودگرفتند و با استنساخ متون مذهبی، خود را اقناع میدینی فرامی

اند، از هر روی آورده مبنای انگیزه دینی و عقیدتی در تمدن اسالمی، به مقوله استنساخ

اند، مسئله تبرک و تیمن جسوتن را انگیوزه اصولی خوویش در طبقه اجتماعی که بوده

های مقدس و مذهبی را از جملوه آرزوهوا و سته و استنساخ کتابی از کتاباستنساخ دان

توان یافوت کوه های کتاب مقدس، مواردی میاند. در میان نسخهآمال خویش بر شمرده
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ها حاکی از آن است که حتوی حاکموان و اند. این نسخهسالطین و حکام استنساخ کرده

های بواطنی خوود ب اقنواع خواسوتهقدرتمندان، استنساخ یک نسخه از قرآن را موجو

اند. از آنجا که استنساخ کتابهای مقدس )مانند قرآن، کتب ادعیه و مواثورات دانستهمی

مذهبی( و نیز نگارش حوزه حدیث )مانند صحاح سته و کتب اربعه( بوه اعتبوار تبورک 

جستن و از وجه توجه به اجر و پاداش اخروی مدنظر همه طبقوات اجتمواعی در جهوان 

های به استنسواخ نسوخهالم بوده است، لذا بسیاری از ارباب فضل و دانوش پیوسوتهاس

های متفاوت به عالوه بر این کسان که با انگیزه.اندمتعدد این دسته از کتب اهتمام کرده

اند، طالب، مدرسان و دانشمندان نیز به سبب نیاز شخصی و پرداختهاستنساخ کتب می

انود. آثواری کوه کردهزله عملی فرهنگی ]از آن ، اسوتقبال مییا گرانی کتاب و یا به من

توسط آنان استنساخ شده، در جهان نسخه شناسی، از ارزش فراوانوی برخووردار بووده 

الفهرست ابن ندیم و ریاض العلماء میرزا عبداهلل افندی اصفهانی سرشار از ستایش .است

یوا بوه دسوت خوود مولوف هایی است که به دست یکی از دانشومندان و تمجید نسخه

انود هایی بودهاستنساخ شده است ]...  بسیاری از دانشمندان جهان اسالم در پی نسخه

 (.که توسط مولفان آنها یا به وسیله دانشمندان استنساخ شده است
 

اند، عموماً بوه عنووان رکنوی از بیشتر کاتبانی که به آداب کتابت و فن دبیری آشنا بوده

اند و بسیاری از آنان، از نخستین قرون رفتهو حتی سیاسی به شمار می ارکان نظام اداری

های میانه، و پس از آن نیز، مشاغل حساس و گاه مقامهای بلنود اداری را هجری تا سده

انود. کردههای اداری را اداره میاند یا صدر وزیر و یا دیواناند؛ وزیر بودهبر عهده داشته

بینیم و نه کاتبان را در کتاب الوزراء والکتاب جهشیاری مویشرح حال تعدادی از این گو

به نام و نشان بسیاری از آنان در نگارشهایی چون ادب الکاتب ابن قتیبه، عقد الفرید ابن 

عبدربه، صبح االعشی قلقشندی، دستور الکاتب ابن هندوشاه و امثال آنان اشاره رفتوه 

شده است، به عکس آن، منزلت ر مضیقتی میاست.]...  اگر گاهی مقام کاتبان اداری دچا
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فرهنگی آنان در طول قرون و اعصار، در عالم اسوالم همچنوان اسوتوار بووده اسوت و 

اند و توان گفت که باری کالن از فرهنگ را آنان بر دوش داشوتهماندگار، به طوری که می

 . انتقال آن از دوره پیشین به ادوار پسین، مدیون آنان است
 

تووان بوه ی هر کتاب، بستگی به عوامل متعددی داشت که از جملوه آنهوا میارزش ماد

انتساب کتابت آن به مولف اصلی و یا به یکی از شاگردان و یا دانشمندان مبرز و معتبور، 

و نیز حواشی آن به قلم دانشمندان متأخر، کامل بودن نسوخه، نفاسوت از نظور کاغوذ، 

صور و کاتب، نوع کتابت، خوشی و برجستگی صحافی، تذهیب، تشعیر، شهرت و اعتبار م

 .و ریزی و درشتی خط و تعداد ابیات اشاره کرد
 

 ۴)های گوناگونی بودند که مهمترین آنها از این قرار است: کتابهای خطی در ابعاد و اندازه

 ؛ نویم ربعوی )رقعوی( 3.(م.م5۴95x7) جانمازی 9. (م.م =میلی مترx9 535) بازوبندی

(55۴75x۴م.م) .ربعی )رقعوی( 4 (59۴25x۴م.م).؛ وزیوری کوچوک  0(54995x۴م.م).؛  6

؛  2.(م.م589۴5x ۴) ؛ خشتی 7.(م.م549۴5x۴) ؛ خشتی باریک 8.(م.م 559965x) وزیری

ابعاد دیگری نیز برای آنها به .(39:۴۴9) (م.مx3 55455) ؛ سلطانی(م.م 599385x) رحلی

 ؛ بغلوی 3.(م.م5۴95x8) ؛ جانموازی 9.(.ممx6 5۴95)حمایلی  ۴اند: .شرح زیر برشمرده

(50۴۴85x م.م).؛ رقعووی  4(55۴25 x۴م.م).50۴9۴5؛ وزیووری )کوچووک  0x  م.م؛

؛  8؛ خشتی )به طوول و عورض همسوان(. 6م.م(.55355x9م.م، بزرگ  x 56۴945متوسط

م.م؛ 55055x3م.م؛ متوسوط 58495x 9کوچوک ) ؛ رحلوی 7م.م(. 553455xسولطانی )

شده که شیرازه بندی آن از طرف هایی گفته میبیاضی نیز به کتاب )م.م55655x 3بزرگ

گذشوته از کاتبوان کوه از   . شده اسوتعرض کتاب بوده، و از سمت طول کتاب باز می

گذراندند؛ اهل ها( اداری و استنساخ کتاب روزگار مینگاریدستمزد کتابت ترسالت )نامه

کردنود. شوعرا غالبواً در دربوار یکوی از های گوناگون امرار معواش میقلم نیز به شیوه

بردند و یا بوا آنهوا مورتبط بودنود و پادشاهان، شاهزادگان، امیران، یا وزیران به سر می
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گفتند و در ازای آن، به فراخور شهرت خود و لطافت شوعر خوویش، می  مدح ایشان را 

ورخان نیز به ثبت و ادیبان و م.گرفتندصله، انعام، مال )چهارپا(، زمین، خلعت و لقب می

ضبط اسناد و مکاتبات درباری، نوشتن شجره، فتوحات، و یوا کشوورداری پادشواهان و 

گرفتنود و بودانان هدیوه های خود را از نام آنها برمیپرداختند که غالبا کتابامیران می

کردند؛ چون قابوسنامه )برگرفته از نام پدر مولف، قابوس بن وشومگیرزیاری(، عوالم می

عباسی )برگرفته از نام شاه عباس اول صفوی(، دره نادره )برگرفته از نام نادرشواه  آرای

 ...، (افشار

 

 بووه نووام «مصوودر» برخووی از مورخووان، در آغوواز مقدمووه کتوواب خووویش، آن را  -

کردند. بسویاری از علموا، فقهوا، می «اتحاف»  یکی از بزرگان نموده و اثر خود را بدانها 

کردند؛ چنان که ابن سینا کتاب خوود را در گونه عمل مینیز همان فالسفه و دانشمندان

نصویرالدین طوسوی  منطق و حکمت به نام عالءالدوله کاکویه، دانشنامه عالیی؛ خواجوه

کتاب اخالق خویش را به نام ناصرالدین عبدالرحیم )حاکم اسماعیلیه قهستان(، اخوالق 

شاه قاجار نوشت و که به خواهش فتحعلی اش راناصری، و میرزای قمی نیز رساله جهادیه

 .به عباس میرزا هدیه کرد، تحفه عباسیه نامید
 

برخی از شاعران، مورخان، عالمان، کاتبان )منشیان(، نقاشان و صحافان دربار، عالوه بور 

گفتنود، جوایز مذکور، حقوق ثابتی که بدان راتبه، وظیفوه، مواجوب و یوا مسوتمری می

ا بعضی از شعرا، عرفا، علما و دانشمندان پرآوازه بودون آنکوه بوه کردند؛ امدریافت می

هایی متوسل شوند، مورد احترام و تکریم و انعام پادشواهان دور و نزدیوک چنین شیوه

کوه امیور  شد؛ چنوانقرار داشتند و جوایز و انعامهای قابل توجهی برای آنان ارسال می

الودین پروانوه نقودینگی پرداخت و معینتیمور گورکان مخارج خانقاه عماد فقیه را می

زیادی برای مولوی فرستاد و سلطان بایزید دوم عثمانی هم نقودینگی گزافوی بوه موال 

الدین دوانی و عبدالرحمن جامی بخشید و از آنها برای سکونت در دربوار خوویش جالل
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از  -ودنود که غالباً از فقها و محودثان ب -گروه دیگری از مولفان و مصنفان دعوت کرد. 

کردند. بدین ترتیب آنچوه درآمد موقوفات و نذورات افراد ثروتمند نیکوکار معیشت می

شود و راه معروف است، در گذشته بدان وسایل توامین می «حق التالیف» امروزه به نام 

 . کردتالیف و تصنیف و تولید کتاب را هموار می
 

نفیس و ارزشمندی از سوی پادشاهان  هایدر تاریخ تمدن اسالمی و نیز ایران، گاه کتاب

ها، به دفعوات در تاریخ روابط تیموریان، با دیگر حکومت شده است؛ چنان که هدیه می

ترین و ارزشمندترین هدیه به همراه سفیران و شود که کتاب را به عنوان نفیسدیده می

سوت خوود را خوارسد هر امیر یا وزیوری کوه میکردند. به نظر مینمایندگان، راهی می

دانست و در عوین حوال ای مناسب میپرور و هنردوست نشان دهد، کتاب را تحفهادب

 .کشیدندپردازان دربار خود را به رخ دیگران میهنر و خالقیت کتاب آرایان و نسخه
 

های موادی و با وجود گرمی بازار کتاب و فنون مربوط به آن در ایران، بوه سوبب جاذبوه

رهای عثمانی، هند و شیبانی و نیوز دعووت پادشواهان آن دیوار از فرهنگی فراوان دربا

دانشمندان و هنرمندان و کتاب آرایوان برجسوته ایرانوی، گوروه کثیوری از شواعران، 

نویسندگان و کتاب آرایان معروف ایران به آن دربارها مهاجرت کردند و مورد حمایوت و 

و از صله، انعام و مواجوب خووبی تشویق و تکریم پادشاهان و بزرگان آنجا قرار گرفتند 

 .مند شدند بهره
 

همایون ]بابری  پادشاه هند که به دربار ایران پناهنده شده بود، در مراجعوت بوه هنود، 

عده زیادی از هنرمندان ایرانی را که بیشتر آنان در کتاب سازی، مجلد گری و نقاشی از 

عدا مخفیانه به هند طلبیود، توا مشاهیر عصر خود بودند، همراه خویش به هند برد و یا ب

این فنون در آنجا رواج گیرد. مهاجرت این دسته از هنرمندان ایرانی که سورآمد آنوان 

های بعد محمد زمان و دیگر میرزا عبدالصمد شیرازی و میر سید علی تبریزی و در نسل
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و  هنرمندان بودند، موجب رواج و بسط هنر و فرهنگ ایرانی، به ویژه هنر کتواب سوازی

صورتگری در آن قاهره شد؛ به طوری که بعدا فنون جلد سازی، توذهیب و نقاشوی، بوه 

 .تقلید از هنر ایران در هند رواج یافت
 

سلطان سلیم عثمانی پس از شکست شاه اسماعیل صفوی در جنگ چالودران و تصورف 

ی، تبریز، بیش از یک هزار تن از هنرمندان را در این شهر کوه تبریوز، اصوفهانی، هراتو

شیرازی و خراسانی بودند، به قهر یا میل، روانه پایتخت خویش ساخت تا هنرهای ایرانی 

 .را به نوآموزان ترک بیاموزند

مکتب قسوطنطنیه >(، هنرشناس معروف آلمانی، ۴264 -۴779به نوشته ارنست کونل )

در هنرهای صحافی، جلد سازی، صورتگری ، زاده مکتب تبریز عهد صفوی است. تواثیر 

توان آثوار نر ]کتاب آرایی  ایرانیان در هنرهای عثمانی چندان است که به دشواری میه

صحافان و جلد سازان ترک و عورب  .هنرمندان ایرانی را از آثار تقلیدی ترکان تمیز داد

آنچه دارند، از ایرانیان دارند. هنرمندان هند هم با مهاجرت عده زیادی از مجلود گوران 

های ایرانی را در ساخت جلدهای چرمی و روغنی پیروی کرده و از ایرانی به هند، سبک

 .ایرانیان این هنرها را آموختند
 

نویسد که تنها در (، کتابشناس مشهور ترکیه می۴285-۴725احمد زکی ولیدی طوغان )

نسوخه دیووان  34نسوخه نفویس دیووان حوافظ،  ۴9کتابخانه توپکاپی سرای ترکیوه، 

 80از دیوان امیرعلی شیر نوایی و سلطان حسین بوایقرا،  نسخه ۴6عبدالرحمن جامی، 

های دیگور بوا جلودهای نسخه شاهنامه فردوسی و بسا نسخه 49نسخه خمسه نظامی، 

 .نفیس دیده است
 

های پادشاهان و شاهزادگان صفوی هم عموما هنر دوست و هنرپرور بودنود و کتابخانوه

ق(، 235-258ه اسماعیل اول صوفوی )شا. ارزشمند و با شکوهی برای خود ترتیب دادند
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الدین بهزاد را با احترام تمام پس از فتح هرات، هنرمندان معروف آن شهر از جمله کمال

با خود به تبریز )پایتخت( آورد و کتابخانه باشکوهی ترتیب داد و او را به سرپرسوتی آن 

عبواس اول  های مصور نفیسی برای وی تهیه کردنود. شواهمنصوب کرد. آنان نیز کتاب

ورزید. وی دارالصنایع تبریز را به صفوی نیز همانند اسالف خود به هنر و کتاب عشق می

اصفهان منتقل کرد و خوشنویسان، مصوران مذهبان، جلدسازان، زرافشانان و حل کاران 

 .را برای خلق آثار ارزنده هنری در کتابخانه سلطنتی گرد آورد

 

ع نقاشان و مذهبان و خطاطانی شد که برخی از آنان شیراز دوره کریمخان زند نیز، مجم

بازمانده از اواخر عهد صفوی بودند. نقاشان و مذهبان بسیاری چون علوی اشورف، آقوا 

هنر دوره قاجاری دنباله مکتب .ساختندزمان، آقا صادق، آقا باقر، ... جلدهای روغنی می

و نقاشی و توذهیب و تجلیود  شیراز عهد زندیه است. قاجاریان هنرهای ایرانی را از خط

ای از دیوانیوان و کردند. شاهزادگانی که در این شهر و آن شهر بودند و طبقوهتروی  می

حکام و اشراف هم که زندگی تجملی یافته بودند، خریدار هنر بودند. در این عهد، نقاشی 

ند یا پیشرفتی شگرف کرد و نقاشان نامی ظهور کردند که برخی از آنان فرنگ دیده بود

با کار فرنگیان آشنا بودند. به سبب پیشرفت نقاشی، جلد روغنی نیز کمالی و رواجی  اقال

ساز بسیار شدند ]...  در عصر قاجاری جز تهوران، یافت و نقاشان و مذهبان جلد روغنی

اند ]...  پوس از در شهرهای اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز، صحافان و مجلدانی بوده

بب رواج روز افزون چاپ و علل دیگر، اغلب هنرهای کتابی متروک شود، مشروطه به س

خط رو به سستی نهاد و تذهیب را تباهی گرفت و تجلید را شیرازه بگسست. اسوتادان 

بازمانده از عهد قاجاری، پریشان حال زیستند و هنر خود را به شواگردی ناآموختوه در 

 .ان این هنرها شدندگذشتند. تنی چند بازماندند و پاسداران و حافظ

 

های طاقت فرسایی که برای تهیه کتابهوای خطوی صوورت با وجود زحمات فراوان و رن 

گرفت، این اثر ارزشمند در طول زمان در معرض آسیبها و بالیای طبیعوی و انسوانی می
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فراوانی قرار داشته است. گذشته از رطوبت، آتش، خاک، و حشرات موذی که از دشمنان 

اند، آسیبهای انسانی، بیشترین صدمات و لطمات را به کتاب وارد کرده بودهدیرین کتاب 

ای و یا جنگهای میان پادشواهان و ها در نزاعهای فرقهبسیاری از کتابها و کتابخانهاست.

اساس، در آتش سوختند و از میان رفتنود. در حموالت امیران و یا به واسطه شایعات بی

ها طعمه حریق گردیدند و یا بوه افغانان بسیاری از کتاب محمود غزنوی، غزها، مغوالن و

 .آب افکنده شدند که داستان غمگسار درازی است

از قرن دوازدهم هجری به بعد، تعداد زیادی از نسخ خطی نفویس و ارزشومند فارسوی، 

توسط جهانگردان، مجموعه داران و یا مواموران سیاسوی اروپوایی و بعودها آمریکوایی 

شور خارج شد و بسیاری نیز چون مجموعه ارزشمند و گرانبهوای بقعوه خریداری و از ک

های معتبر اکنون در کتابخانهالدین اردبیلی توسط روسها غارت گردید که همشیخ صفی

ها توسط عتیقه خران تعداد قابل توجهی از این نسخه .شوند آمریکا و اروپا نگهداری می

ی و تصوویرگذاری، بوه قیموت گزافوی بوه داخلی خریداری و اوراق شده و با دسوتکار

 .رسدجهانگردان خارجی به فروش می
 

 دوره معاصر -3

 :قاجار ( الف
 

این دوره مصادف با رواج مظاهر جدید تمدن اروپایی، از جمله صنعت چاپ بوه ایوران و 

های چاپ سنگی در کشور است. استفاده از ایون صونعت، تحوول فرهنگوی رواج کتاب

داران کوه هموان چاپخانوه -وجود آورد؛ زیورا از آن پوس ناشوران  بزرگی در ایران به

نسخه  ۴555و در برخی موارد تا بیش از  755توانستند از هر کتاب  -چیان( بودند )باسمه

های خطی و نیز شمارگان زیاد کتابهای چاپ سنگی در مقایسه با کتاب .به چاپ برسانند 

سنگی، سبب ارزانی تولید کتاب و امکوان غیرمرغوب بودن کاغذ، جلد، و کتابهای چاپ 

  .شان گردیددسترسی گروه زیادی از کتاب دوستان به کتابهای مورد عالقه
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برخی از پژوهشگران ایرانی بر این نظرند که نخستین کتاب چاپ سنگی، قرآن به خوط 

ق  و سپس زادالمعاد است که به خط هم او و بوه  ۴947میرزا حسین خوشنویس به سال 

دهود کوه . اما تحقیقوات جدیود نشوان میتق در تبریز به چاپ رسیده اس ۴90۴سال 

نخستین کتاب چاپ سنگی به نام جهادیه )یا جهادیه صغیر که تلخیص جهادیه کبیر یوا 

ق ۴934مقام در الجهاد و اسباب الرشاد( است که به کوشش میرزا بزرگ قائمهمان احکام

چاپ سنگی که در تهران به چاپ رسوید،  در تبریز به چاپ رسیده است.نخستین کتاب

محورم  ۴7دیوان عبدالوهاب متعمدالدوله نشاط  یا دیوان غزلیات حوافظ اسوت کوه در 

اما برخی دیگر، نخستین کتاب سنگی تهران را المعجوم فوی  .ق چاپ شده است  ۴904

 .ق چاپ شده است  ۴902اند که در آثار ملوک العجم دانسته
 

بهای چاپی فارسی در ایران، این کتابها در خوارج از کشوور چواپ اما پیش از انتشار کتا

ق همراه با وزیر اعظم شاه  ۴578شدند. به نوشته شاردن فرانسوی در سیاحتنامه، وی در 

ق(، کتابهای فارسی چاپ شده در خارج از کشور را به ۴۴50 - ۴588سلیمان اول صفوی )

 .نظر شاه رساند
 

ق در هند دایر شد کوه از جملوه اولوین ۴900در  نخستین دستگاه چاپ سنگی فارسی

)چاپخانه( بمبئی   مطبع ق در ۴943رجب  9های چاپی آن انوار سهیلی است که در کتاب

اسوت کوه در   مطبعه نولکشور های فارسی زبان هند، از جمله مطبعه .چاپ شده است 

از جملوه  عنوان کتواب معتبور فارسوی، ۴9555ق، بیش از ۴335ق تاسیس شد و تا ۴985

 .و هندی را تصحیح و به چاپ رساند گوی ایرانیهای لغت و دیوان شعرای فارسیفرهنگ
 

ق  ۴900ست کوه در ترین کتاب چاپ سنگی فارسی در عثمانی فرهنگ شعوری اقدیمی

، بوه  ق دایر شود  ۴938یا  ۴930که در   مطبعه بوالق در مصر نیز  تبه چاپ رسیده اس

الدریه نخستین کتاب چاپی فارسی بوالق،مفاتیح .پرداختمی های فارسی نیزچاپ کتاب
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ق و سپس گلستان سوعدی و پندناموه عطوار ۴949اثبات القوانین الدریه است که در فی

در شوهرهای اروپوایی ماننود پطرزبوورغ  .ق چاپ و منتشور شودند ۴944است که در 

نفیس چاپ و منتشور  های فارسی)پطروگراد(، وین، لندن، رم، پاریس، و لیدن نیز کتاب

 .شده است می

ق در تبریز دایر شد و مدتی بعد کتاب فتحنامه با ۴998چاپ سربی )حروفی(، نخست در 

توان از مخثر سلطانی عبدالرزاق بیوک دنبلوی چاپ حروفی منتشر گردید. پس از آن می

ظاهرا  .کوبی یاد کرد که اندکی پس از آن انتشار یافت ق( و رساله آبله۴94۴)اواخر رجب 

در همان وقت که در تبریز چاپخانه سربی دایر بوده، چاپخانه دیگری در تهران در حدود 

ق دایر بوده است، بدون آنکه چاپخانه تبریز به تهوران منتقول شوود. از نخسوتین ۴945

الحیووات و ق(، عین۴932القلوووب )توووان از محرقکتابهووای چوواپ حروفووی تهووران می

ترین کتابی که به زبان فارسی (. قدیمی939،   ۴: ج 3برد )ق نام ۴945القلوب در حیات

پیدرو اسوت کوه بوا با چاپ حروفی منتشر شد، دو کتاب داستان مسیح و داستان سون

 .ق در لیدن هلند به چاپ رسیدند۴542ترجمه التین در 
 

گرچه چاپ سربی زودتر از چاپ سنگی در ایران دایر شد، اما پس از چند سال جای خود 

ه چاپ سنگی داد و این صنعت به مدت شصت سال در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، را ب

 .مشهد و چند شهر دیگر دایر بود 

خط کتابهای چاپ سنگی بیشتر نسخ و نستعلیق و گاهی شکسوته بوود و کاغوذ آنهوا، 

شوده غالباً روسی و روزنامه مانند بوده و گاهی هم از کاغذهای فرنگی دیگر استفاده می

 . تاس
 

کردنود؛ بودین کتابهای چاپ سنگی را در آغاز همانند کتابهای خطی، مصور و مزین می

انداختند و در صوفحه ترتیب که در صفحه اول )صفحه عنوان امروز(، ترن  یا شمسه می

ها، به جز نقوش هندسی، گواه شویر و ای قرار داشت و در سرلوحهدوم، معموال سرلوحه
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شد. های خود دارد، دیده میا دو شیر که تاجی در میان دستخورشید و گاه دو مالئکه ی

شود کوه های عصر قاجواری انجوام میسازی و تصویر هم به همان سیاق نقاشیمجلس

(. تاریخ چاپ کتاب نیور 3۴ممزوجی از شیوه مینیاتورسازی و نقاشی اروپایی بود )همان، 

عبارت منثوور یوا «  تاریخ» اده م شد و یا با نوشتن غالبا در صفحه انتهای کتاب ذکر می

منظوی که براساس حروف ابجد حکایت از پایان کتاب داشت(، تاریخ پایان نگارش کتاب 

 .شدآورده می
 

های چاپ شده که بودون ها و کتابها در کشور و رشد تعداد روزنامهبا افزایش چاپخانه

د نظوارت بور شودند، رژیوم ناصوری درصودکنترل و نظارت دولتی، چاپ و منتشر می

روزناموه  009مطبوعات و کتابهای منتشره برآمد که به صورت اعالن دولتی در شوماره 

برخی پژوهشگران، فرمان شواه در  .ق چاپ و منتشر شد  ۴975دولت علیه ایران مورخ 

دومونت فرت ایتالیوایی، را که از سوی کنت  ق۴926قانون جزای  ق و برخی دیگر ۴978

ناصرالدین شاه عرضه شد، اولین سند و قانون سانسور یا ممیوزی  رئیس نظمیه ایران، به

  .انددانسته
 

به هر روی پس از قانون اخیر، نظارت بر مطبوعوات داخلوی و خوارجی شودت یافوت و 

الووثقی کوه مخفیانوه وارد کشوور `زبانی چون قانون، اختر، و عوروههای فارسیروزنامه

خان لتمووردی چووون میرزایوسووفشوودند، دچووار ممیووزی شوودید گردیدنوود و دومی

. حتی  ه اتهام نگارش مقاله در روزنامه قانون دستگیر و شکنجه شد -مستشارالدوله ب

را « و سانسوور   اداره انطباعات»  خان اعتمادالسلطنه که مسئولیت کتابهای میرزاحسن

 .داشت، دچار سانسور گردید 
 

دت سانسور کاسته شود و بوا ق(، از ش۴394 - ۴3۴3در دوره سلطنت مظفرالدین شاه )

ق، تقریباً سانسور از کشور رخت بربسوت و هرگونوه ۴394پیروزی جنبش مشروطه در 
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کتاب و مطبوعات، آزادانه در کشور منتشر شدند. در ماده بیستم متمم قوانون اساسوی 

 0حدود و ثغور آزادی کتاب و مطبوعات تشریح شود و نخسوتین قوانون مطبوعوات در 

 .ویب مجلس رسیدق به تص۴396محرم 

آزادی انتشار کتواب و مطبوعوات دیوری نپاییود؛ زیورا پوس از تیرگوی روابوط میوان 

 93شاه و مجلس، سرانجام شاه دستور گلوله بواران مجلوس را صوادر کورد )محمدعلی

 نگاران دسوتگیر،ق( و به دنبال آن بسیاری از آزادیخواهان و روزنامه۴396االول جمادی

های مخالف نیز تعطیل و برخی نیز به شهادت رسیدند و روزنامه بازداشت و تبعید شدند

ق بوه دسوت مجاهودان گیالنوی و  ۴398االخر جمادی 98پس از فتح تهران در .شدند

بختیاری، بار دیگر آزادی سیاسی نسبی در کشور برقرار گردید؛ اموا ایون آزادی بارهوا 

شود. چنوان کوه پوس از  توسط قدرتهای بیگانه و دولتهای دست نشانده آنهوا تهدیود

روسیه به ایران، دولت روسیه به تبریز، رشت و مشهد لشکرکشی کرد و  ۴258اولتیماتوم 

ق برخی از آزادیخواهان تبریز را به دار کشید و برخی دیگر دستگیر و  ۴335محرم  ۴5در 

بازداشت و تبعید شدند و بسیاری از نویسندگان، قلم بر زمین گذاردند. چند سوال بعود 

 ۴2۴2با شجاعت و درایت تنی چند از نمایندگان مجلس، زیانهوای ناشوی از قورارداد  که

الدوله را به باد نگاران آزادیخواه، دولت وثوقایران و انگلیس برمال شد، بعضی از روزنامه

نگاران دسووتگیر و بازداشووت و انتقوواد گرفتنوود کووه در نتیجووه آن برخووی از روزنامووه

 .شد هایشان نیز توقیف روزنامه
 

 پهلوی -ب

  

و صعود تدریجی او به نردبان قودرت، سوایه  ۴922با کودتای رضاخان میرپن  در اسفند 

کوه  -رضاخان  .سانسور و خفقان سیاسی بیش از پیش بر مطبوعات و کتاب سایه افکند

نه تنها بوا وضوع قووانینی  -بعدها به سلطنت رسید و به رضا شاه پهلوی معروف گردید 

قانون مقودمین بور » و نیز  ۴35۴آبان  ۴5، مصوب  جع به نظارت مطبوعاتقانون را چون 
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به تصویب رسید  به مقابلوه بوا نویسوندگان  ۴3۴5که در «  علیه استقالل و امنیت کشور

آزادیخواه برخاست، بلکه با تطمیع، تهدید، ارعاب و حتی ترور، مخالفان سیاسی خود را 

موظف بوه ممیوزی )سانسوور(   طالعات شهربانیاداره ا وادار به سکوت و تسلیم کرد و 

شودند. کتابها و مطبوعاتی گردید که در داخل کشور چاپ و منتشر و یا وارد کشوور می

رژیم رضاشاه نه تنها تحمل کوچکترین انتقاد سیاسی در داخل کشور را نداشت، بلکه به 

سووی، بوا دولوت دلیل درج کاریکاتوری طنزآمیز از رژیم ایران در یکی از نشریات فران

فرانسه قطع ارتباط کرد تعداد عناوین کتابهای منتشر شده در سالهای پایانی حکوموت 

 . رضا شاه در جدول زیر آمده است

عنوان ذکر کرده  که تفاوتهای  397را  ۴395آمار دیگری، تعداد کتابهای منتشر شده در 

، آزادی سیاسوی ۴395با سقوط رژیم رضا خوان در شوهریور .آشکاری با آمار فوق دارد

اداموه داشوت. در  ۴339نسبی در کشور پدید آمد که با فراز و فرودهایی تا مرداد سال 

عنووان  ۴555گروه، تشکل و حزب سیاسی تأسیس شد  و بویش از  85این مدت بیش از 

توا  ۴39۴روزنامه و مجله منتشر گردید. جدول زیر آمار کتابهای منتشره طوی سوالهای 

 .دهد ذ متفاوت نشان میرا از دو مأخ ۴339
 

هوای شود، تفاوت زیادی میان دو آمار وجود دارد که حتوی منحنیچنان که مالحظه می

بالفاصوله  ۴339مورداد  97پوس از کودتوای .صعود و نزول آنها نیز با هم متفاوت است

فعالیتهای همه احزاب مخالف ممنوع و رهبران و اعضای فعال آنها و نیوز بیشوتر وزرا و 

های ملوی توقیوف گردیدنود و دگان طرفدار دکتر مصدق دستگیر و همه روزناموهنماین

آذر همان سال به خاک و خون کشیده شد. سال  ۴6آمیز دانشجویی در تظاهرات اعتراض

بعد نیز با کشف سازمان نظامی حزب تووده، صودها نفور از رهبوران، کادرهوا، اعضوا و 

برخی از آنها اعدام و دهها نفر نیوز بوه هواداران حزب دستگیر و بازداشت گردیدند که 

جمعیوت » نیز رهبر و اعضای اصلی  ۴334زندانهای طوالنی مدت محکوم شدند در سال 
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دستگیر و چهار تن از آنها به جوخه اعدام سپرده شدند  بودین ترتیوب  «فدائیان اسالم

ع گردید طی یکی دو سال بعد از کودتا، هر گونه فعالیت سیاسی مخالف رژیم عمال ممنو

 .و بسیاری از نویسندگان سیاسی منتقد از بیم تعقیب و مجازات، سکوت پیشه کردند

براساس یک پژوهش، در این سالها، سانسور پیش از انتشار کتاب، به طور جدی اعموال 

افوزایش عنواوین  . کردنودنشده و در صورت اعتراض، کتاب را پس از نشر، بررسی می

ا را باید با بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، افوزایش جمعیوت کتابهای منتشره در این ساله

شهرنشین و شمار باسوادان، و باال رفتن سطح آموزش عالی در کشور مرتبط دانست که 

از سوی دیگر پیروزی دموکراتها در انتخابوات . افزود در مجموع بر تعداد کتابخوانان می

عی و اقتصادی بزنود کوه در ریاست جمهوری آمریکا، دست به اصالحات سیاسی، اجتما

. ایون تحووالت، در کشور پدید آمد 4۴تا  32نتیجه آن فضای نسبتاً باز سیاسی از سال 

تاثیر محسوسی برافزایش کمی و کیفی مطبوعات و کتابهوای منتشوره کشوور داشوت. 

را نسبت به سالهای پیش  4۴جدول فوق، افزایش چشمگیر کتابهای انتشار یافته در سال 

در سالهای پس از کودتا، بنگاههای انتشواراتی .دهد( نشان می۴337وره )سال از این د

بزرگی در کشور پدید آمدند که به ترجمه آثار مشهور کالسیک و جدید خوارجی و نیوز 

بنگواه » تووان از تصحیح و تالیف آثار معتبر فارسی اقدام کردند که از جملوه آنهوا می

یاد نمود که از حمایتهای امیر اسوداهلل علوم و ش(  ۴339)تاسیس:  «ترجمه و نشر کتاب

. » های مادی شرکت ملی نفت، بنیواد پهلووی و سوازمان برناموه برخووردار بوودکمک

ها بود که بوا سورمایه خوارجی نیز از دیگر ناشران بزرگ این سال «انتشارات فرانکلین

نویسوندگان اجتماعی، به ویژه آثوار  - تاسیس شد و به ترجمه کتابهای معروف تاریخی

المعارف فارسی )در سه جلود( `و نیز تالیف و ترجمه آثار مرجعی چون دایره  آمریکایی 

تووان از اند، میاقدام کرد. از ناشران بزرگی که طی سالهای یاد شوده فعالیوت داشوته

سینا، علموی، اقبوال، های جیبی، ابنانتشارات دانشگاه تهران، امیرکبیر، سازمان کتاب

خاور، شورکت سوهامی انتشوار، زوار، مرواریود، گووتنبرگ،  علیشاه، کاللهخیام، صفی
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طهوری، نیل، کانون معرفت، دهخدا، فروغوی )تهوران(، حقیقوت، سوروش، تهوران )در 

بوا رشود . تبریز(، موثقی، شهریار، تایید )در اصفهان(، باستان، زوار )درمشهد( نام برد 

اشران کشور، نیاز مبرمی به معرفی آثوار روزافزون عناوین کتابهای منتشره و گسترش ن

به بعد نشریاتی در معرفی و نقود  35شد؛ از این رو از دهه چاپ شده کشور احساس می

توان به راهنمای کتاب، انتقاد کتاب، بررسی کتاب، و کتاب ماه کتاب منتشر شدند که می

بر تشار یافت. عالوههای بعد نیز مجالت دیگری مانند کتاب امروز ان. در سال اشاره کرد 

هایی هم در معرفی آثار فارسی و عربی منتشر شودند و در کشوور بوه چواپ آن، کتاب

(؛ از ایورج ۴343-۴333رسیدند که مهمترین آنها عبارتنود از: کتابشناسوی دهسواله )

های چاپی فارسی؛ و فهرست موولفین کتابهوای آدم؛ فهرست کتابافشار و حسین بنی

ها برخی از مجلودات کتابشناسوی طی همین سال.ز خانبابا مشار چاپی عربی و فارسی ا

معروف الذریه الی تصانیف الشیعه از آقا بزرگ تهرانی انتشار یافت که به معرفوی آثوار 

مکتوب )خطی، چاپ سنگی و چاپی( عربی و فارسی شیعیان پرداخته است کوه بخوش 

دهود. برخوی از تشکیل میهای خطی و چاپ فارسی ایران قابل توجهی از آنها را کتاب

مجلدات کتاب طبقات اعالم الشیعه نوشته آقا بزرگ تهرانی هم که به زنودگی بزرگوان 

 ۴339در سال . شیعه، از جمله نویسندگان اختصا  دارد، در همین سالها انتشار یافت 

بوه بهتورین مصونفان، مولفوان و  «جایزه سلطنتی کتاب» به فرمان محمدرضا پهلوی، 

 «فرمان شاهنشاهی» گرفت که این جایزه نقدی، همراه با ار فارسی تعلق میمترجمان آث

شود کوه به افوراد برگزیوده اعطوا می «سالم نوروز» در روز اول فروردین و در مراسم 

بوه  34بوود کوه در سوال  39نخستین جایزه، مربووط بوه کتابهوای جواپ اول سوال 

ز دولتی و غیردولتی دیگر کتاب، از . جوای پدیدآورندگان یازده کتاب برگزیده داده شد 

(؛ ۴339دهه سی به بعد عبارتند از: جایزه بهترین کتاب سال مجلوه سوخن )تاسویس: 

نویسوی (؛ جوایزه مسوابقه نمایشنامه۴338جایزه کتاب برگزیده انجمن کتاب )تاسیس: 

های خوارجی (؛ جایزه مسابقه ترجموه نمایشونامه۴338هنرهای زیبای کشور )تاسیس: 
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(؛ جایزه کاروان کتاب، بوه ابتکوار مجلوه جوانوان ۴338ی زیبای کشور )تاسیس: هنرها

(؛ جایزه خودنویس طال، به ابتکار بخوش ادبوی مجلوه راهنموای کتواب ۴337)تاسیس: 

(؛ و جایزه نقدی شوورای کتواب ۴340(؛ جایزه کتاب یونسکو )تاسیس: ۴349)تاسیس: 

اقودامات حموایتی دولتوی از  بوه مووازات ایون سیاسوتها و (. ۴304کودک )تاسیس: 

سوازمان «   سواواک»  ) به بعد، به ویژه پس از تشکیل 39پدیدآورندگان کتاب، از سال 

های منتشره گسوترش ، نظارت برمطبوعات و کتاب36اطالعات و امنیت کشور( در سال 

هایی مانند غربزدگی جالل آل احمد در یافت و به توقیف مجالتی چون کتاب ماه و کتاب

، او به دولت آمریکا اطمینان داد که 4۴با سفر شاه به آمریکا در فروردین    .انجامید ۴34۴

اجتماعی مورد نظر آمریکا را خود، رهبری و به اجرا درخواهد آورد.  -اصالحات اقتصادی 

از اینرو وی پس از اینکه از حمایت دولت آمریکا اطمینان یافت، در بازگشت بوه کشوور، 

( و امیر اسداهلل علم را 4۴طلب مورد نظر آمریکا را برکنار )تیر اصالحامینی نخست وزیر 

های سیاسوی و جوو پلیسوی و وزیری منصوب کرد و خود با ایجاد محودودیتبه نخست

 -نامیوده شود  «انقالب سهفید» کوه –دیکتاتوری، به انجام اصالحات مورد نظر آمریکا 

و تحت  4۴تا اوایل  32سی را که از سال بالفاصله رژیم شاه فضای نسبتا بازسیا . پرداخت

فشار دولت جدید آمریکا به ناگزیر در کشور پدید آورده بود، برچید و موج جدیودی از 

آمیز را آغواز کورد کوه دستگیری فعاالن سیاسی و سرکوب حرکتها و اقدامات اعتراض

از  49داد خر ۴0و سرکوب خونین قیام  4۴حمله نظامیان به دانشگاه تهران در اول بهمن 

ها موظف شدند که پیش از چاپ کتاب، دسوت به بعد، چاپخانه 4۴از سال  .آن جمله بود 

بدهنود و  - فرهنگ بودکه از ادارات تابع وزارت  - «اداره نگارش» را تحویل  نوشته آن

چاپ آن نماینود و در صوورت انتشوار پس از بررسی و تایید ازسوی آن اداره، اقدام بوه

. بدین ترتیب هر کتواب  آوری آنها بود ، اداره آگاهی، موظف به جمع« رههای مضکتاب»

بایسوت بوه اداره نگوارش ، می«شماره ثبت کتابخانه ملی» قبل از نشر، به بهانه گرفتن 

تک صفحات و اعمال اصالحات، اجازه نشور شد و آنان نیز با بررسی تکتحویل داده می
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دادنود. اسوناد موجوود نشوان تشار تشوخیص میکردند یا کتاب را غیرقابل انصادر می

شانزده سال پوس ازآن، بوه دهد که سانسور پیش از انتشار به شکل فراگیر، در طی می

در هیأت دولت به ریاست علم  ۴349ای که در سال به موجب الیحه.شدشدت اعمال می

الوه بور . عو روزنامه و مجله در سراسر کشور تعطیل شدند 85به تصویب رسید، بیش از 

پرداخت که در برخوی مووارد، نیز به نظارت و سانسور کتاب می «ساواک»اداره نگارش، 

گاهی اداره نگارش به کتابی اجوازه نشور  تصمیمات و اقدامات آن دو، متعارض بود؛ مثال 

البتوه تنهوا  .) دادنودآوری و نابودی آن را میداد، ولی مقامات امنیتی، دستور جمعمی

 (.کرد، ساواک بود ما به سانسور کتاب بعد از نشر اقدام میسازمانی که رس

 

وزیری منصووب شود، خوود را فوردی به نخسوت 43امیرعباس هویدا که دراواخر سال

خواست شکاف عظیموی را کوه میوان رژیوم و می داد و روشنفکر و آزادیخواه نشان می

در مجلس شورای ملی  رواز همین .روشنفکران ]مستقل  ایران پدیدار شده بود، پر کند

مخالفت شدید خود را با سانسور اعالم کرد و کوشید تا با روشنفکران مستقل و منتقود 

نفر از نویسندگان و شعرای با هفت 44رژیم شاه مرتبط شود. به دنبال آن در اواخر سال 

اموا نامدار منتقد کشور دیدار کرد و آنان نیز به شرایط سخت سانسور اعتراض کردنود؛ 

احمد با او پروای آلاطالعی کرد واین دیدار با مجادله بییدا از وجود سانسور اظهار بیهو

هویدا به تالشهایش ادامه داد و شش ماه بعد با خلیول ملکوی کوه  .به شکست انجامید 

رفوت، ترین نویسنده و روشنفکر سیاسی منتقد و مستقل رژیوم بوه شومار میبرجسته

فقدان دموکراسی و حکومت فردی و خودکاموه » ملکی از  دیدار کرد که با انتقاد شدید

سپس وی با داریوش فروهر که از فعاالن سیاسی مخالف رژیم به .  نتیجه ماند ، بی«  شاه

کوه چنان -رفت، دیدار نمود که این دیودار نیوز سوودی در برنداشوت؛ زیورا شمار می

هویدا از ایون نزدیکوی و هدف  -روشنفکران منتقد و مستقل به درستی دریافته بودند 

مراوده، ایجاد تغییرات اساسی در ساختار استبدادی حکومت و از بوین بوردن سانسوور 
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نبود، بلکه وی تصمیم داشت تا با تطمیع، آنها را در قدرت سیاسی و اقدامات خودکاموه 

ترتیب از نفوذ و اقتدار سیاسی آنها در جامعوه کاسوته و رژیم شاه شریک کرده و بدین

قوانون حمایوت از حقووق مولفوان و » ، ۴347در دی  د.شان را سلب کنسیاسی حیثیت

مند کردن و بوه رسومیت به تصویب رسید که گام مهمی در نظام «مصنفان و هنرمندان

ترشودن فضوای بواوجود تنگ .شناختن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان کتاب بود

، رشود 42توا  49ز سوال سیاسی و گسترش سانسور در عرصوه کتواب و مطبوعوات، ا

های منتشره به وجود آمد که بواالترین آن در سوال چشمگیری در تعداد عناوین کتاب

عنوان کتاب است که تفاوت آشکاری  4302با  ۴342عنوان و سپس سال  4852با  ۴347

این افزایش، دالیل متعدد اقتصوادی، .دارد 08با سالهای پیش و حتی پس از آن تا سال 

توان به دو برابر شودن اقتصوادی کشوور طوی هنگی دارد که از جمله میاجتماعی و فر

و به دنبال آن افزایش درآمدهای عمومی؛ روند مهاجرت روسوتاییان  42تا  37های سال

نشین و در نتیجه رشد طبقه متوسط؛ پیشرفت و تحول به شهرها و افزایش جمعیت شهر

ات آموزش عالی در بسیاری از در آموزش، صنعت وخدمات؛ و تاسیس دانشگاه و موسس

 .شهرهای بزرگ کشور اشاره کرد
 

کمیته مشترک ضود » به بعد جو اختناق و سرکوب رژیم شدت یافت و  42از اواخر سال 

هموین مرکب از ادارات امنیتی ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سواواک( در « ) خرابکاری

سوو گروههوا و سوازمانهای این امر دالیل گوناگونی داشوت. از یوک  .سال تشکیل شد

ای را به بعد مبارزه مسلحانه روستایی و سپس شهری گسترده 42چریکی از اواخر سال 

های آن را که زمینوه -با رژیم آغاز کردند و از سوی دیگر رژیم برای مقابله با این پدیده 

محدودیت سیاسی روزافزونی را برای  -دانست های روشنفکری میدر دانشگاه و عرصه

به بعد که  09افزایش ناگهانی بهای نفت از سال  .ناشران مطبوعات و کتاب به وجود آورد

موجب چند برابر شدن در آمدهای کشور گردید، موجب شود توا شواه بوا اطمینوان از 
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حمایتهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا از رژیم خود، بر فشوار و اختنواق در داخول 

ای را که همان رسویدن های بلندپروازانهخارجی برنامه کشور افزوده و با تبلیغات فراوان

شواه .و دست یافتن به رتبه پنجم قدرت نظامی جهان بود، تعقیب کند«تمدن بزرگ» به 

، در یک چرخش ناگهانی و برخالف نظر پیشین خود که تعدد و فعالیوت ۴303در اسفند 

را  «حوزب رسوتاخیز» کرد، احزاب دولتی موجود را منحل و تشکیلاحزاب را تایید می

اعالم و اظهار داشت که در آینده، دولتی تک حزبی بر سر کار خواهد بود و افزود کسانی 

اند که باید به زندان برونود و یوا از فوردا که مایل نباشند به این حزب بپیوندند یا خائن

های خوود آشوکارا او پوا را از ایون فراتور گذاشوت و در مصواحبه.کشور را ترک کنند 

هویدا نیز در این سالها که بیش از پیش شویفته قودرت .وکراسی را به مسخره گرفتدم

گردیده بود، ژستها و شعارهای روشنفکری سالهای نخست صدارت خود را به کنار نهاد و 

سرانجام  .گرفتکرد و به ریشخند میهمصدا با شاه، نیروهای مخالف رژیم را مسخره می

روزنامه و مجله را صادر  05ر تعطیلی و توقیف بیش از ، دستو03دولت او در اواخر سال 

و به کوشش احسان نراقی  « سیمنار کتاب» در مراسمی که با عنوان  00در تابستان .کرد

ما   :و با حضور هویدا و گروهی از مولفان و ناشران کتاب برگزار شد، هویدا آشکارا گفت

در  بوه نوشوته دالنووآ، .ی نوداریمکنیم و احتیاجی هم به پرده پوشکتاب را سانسور می

، پس از تاسیس حزب رستاخیز، ساواک مستقیماً بخش بزرگوی از انتشوارات را از ۴304

هایی چون آموزش و پرورش، بهداری و سازمان جلب سیاحان که بزرگ طریق وزارتخانه

کرد. نتیجه کار خیلی زود آشکار شد. سوال بعود تعوداد ناشران کشور بودند کنترل می

ان کتابهای منتشر شده از چهار هزار ]عنوان  در سال، به هوزار و سیصود ]عنووان  عنو

هایی بودنود کوه کوه بوه تقلیل پیدا کرد ]...  کتابهای علمی و تخیلی نیز در زمره کتاب

ساواک معتقد بود که پشت سر هر جمله، معنای رموزی نهفتوه .شدندشدت سانسور می

اش، مستعد هرگونوه تعبیور و تفسویر اسوت بوا ژهاست. به شعر که با زبان استعاری وی

عنوان کتواب شوعر در  055شد. در اواخر عمر رژیم ]شاه  بیش از سوءظن نگریسته می
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داشتن بین ساواک بودند. فهرست کتب ممنوع بودند. ادبیات روسی به طور اخص زیر ذره

ان تمهام ]کتاب[ مادر ماکسیم گورکی ممکن بود برای صاحبش به بهای هفت سال زند

لندن، یها برتولهت برشهت و صهد البتهه شود ]...[ کتابهای نویسندگانی چون جک

 .ای بهرای اقامهت در زنهدانهای قصهر یها اویهن بودنهدسارتر، گذرنامههپلژان

، با وجود افزایش جمعیت درس خوانده، باال رفتن در 08تا سال  42بدین ترتیب از سال 

هوای عوالی، تعوداد عنواوین شودن آموزش آمدها، بهبودی وضعیت معیشتی و رایگان

 .کتابهای منتشره، به شدت کاهش یافت
 

این امر به دلیل فقدان آزادیهای سیاسی و سانسور شدید و توقیف صدها عنوان کتواب 

بود که توسط اداره کل نگارش و یا ساواک، ماهها و سالها بالجواب مانوده و یوا ممنووع 

. در  ا آخرین ماههای حیات رژیم شاه ادامه داشت االنتشار شده بودند که این وضعیت ت

همین سالها، بسیاری از نویسندگان، ممنوع القلم و بسویاری از وعواظ ممنووع المنبور 

. برخی از روشنفکران منتقد رژیم نیز تحت فشار ساواک مجبور شدند توا در  گردیدند 

د دسوتاوردهای رژیوم اعترافات تلویزیونی، از گذشته خود اظهار ندامت کرده و به تاییو

به بعد است کوه رشود نسوبی در تعوداد عنواوین و  06تنها از نیمه دوم سال  .بپردازند

 42شود. جدول زیر فراوانی کتابهای منتشره از سال شمارگان کتابهای منتشره دیده می

، تعوداد ۴308توا  ۴395براساس یک پژوهش گسترده، از سوال  دهدرا نشان می 08تا 

عنووان را ممیوزان، نظور  0546کتاب، بررسی شده است که از این تعداد  عنوان ۴55/93

نظر منفی به حالتی گفته شده که کال نشر ]کتواب  را جوایز ) .اندمنفی یا مشروط داشته

اند و نظر مشروط، ناظر به وضعیتی است که انتشوار ]آن  را پوس از اصوالحاتی ندانسته

 (.اندجایز دانسته

 ( و اعوالم سیاسوت00در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا )آبان  با پیروزی دموکراتها

آزادیهای سیاسی و حقوق بشر در کشورهای اقمار، رژیم شاه نیز بار دیگور نواگزیر بوه 
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به بعد بوه تودری ،  06ایجاد فضای نسبتاً باز سیاسی در کشور گردید. از این رو از سال 

گروهی، شروع به فعالیتهای سیاسی در  فعاالن سیاسی مخالف رژیم به صورت انفرادی یا

چارچوب قانون اساسی کردند و تدریجا بسیاری از کتابهایی که طی سالهای گذشوته در 

های سونگینی االنتشار بودند و دارندگان آنها به زندانداخل کشور منتشر شده و ممنوع

ه برخوی طور نیمه مخفی و سپس آشکارا چاپ و منتشر گردیدند کبه  شدند محکوم می

از آنها از جمله آثار دکتر شریعتی در دهها و صدها هزار نسخه به فروش رسید. کتابها و 

جزوات تئوریک، تحلیلی و آموزشی سازمانهای چریکوی و مخالفوان سیاسوی خوارج از 

کشور نیز از زموره هموین کتابهوا 

بودند که مورد استقبال بسیاری از 

دانشجویان قرار داشتند. این کتابها 

در جلدهای سفید و کاغوذهای که 

قیمت و با اسوامی نامرغوب و ارزان

شودند، مستعار مولفوان چواپ می

 « جلد سفید» اصطالحاً به کتابهای 

بوه دلیول شورایط .مشهور شودند

سیاسی خا  آن سالها، آمواری از 

تعداد عناوین این کتابها و شمارگان 

دقیووق آنهووا در دسووت نیسووت و 

توواکنون نیووز پژوهشووی دقیووق و 

سترده در آن باره صورت نگرفته گ

-اطالعوات ناموه: روزمنبع) .است
http://vista.ir/article/36186

2) 
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 درمانی در بیمارستان کودکان لوس آنجلسکتاب

 

 شهرزاد فتوحی  :برگردان
 

« شفای راسهتین»ی درمانی برنامه

ای اسوت جانبهی درمانی چندبرنامه

ها که از کتاب برای حرف زدن با بچه

در سطح خودشان و به زبوانی کوه 

  .کنودخوبی دریابند استفاده میبه

هایی که بوه دقوت بررسوی و کتاب

اند و در اختیار بیماران قرار داده گردآوری شده« کتابخانه درمانی »اند در انتخاب شده

 .شوندمی

هایی را کوه کنند تا بچههای این کتابخانه را به دقت مطالعه میان کتابکارکنان بیمارست

ها قرار ای که رودروی آنشوند بهتر درک کنند و در برخورد با مسائل روزمرهبستری می

ها، احساس گناه دارد مهارت پیدا کنند، مسائلی مانند افسردگی، حسادت خواهر و برادر

 755بویش از .های همیشگی و مورگ و سووگعلولیتیا ترس از زشت شدن، زندگی با م

های ویژه هر کودک پزشوکان و موددکاران و عنوان کتاب این کتابخانه را با توجه به نیاز

شوان بوه  ها بیماران در دوران بسوتری بوودناند. با مطالعه این کتابروانکاوان برگزیده

همراه بوا « شفای راستین»مه کنند. کارکنان برناتوانایی و شجاعت و امید دست پیدا می

هوای مددکاران متخصصان تربیت کوودک و کارشناسوان بهداشوت روانوی ایون کتاب

 .خواننددرمانگرانه را برای کودکان می
 

هوایی ها و نگرانیهایی در مورد ترسها معموالً راه به سوی گفتگویموضوعات این کتاب

ها حرفی به نبود که کودک از آن هایی که در حالت عادی ممکنگشاید، گفتگوکودک می
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ها در گران امکان پشتیبانی از بیماران و یاری آنها به گروه درمانمیان آورد. این گفتگو

 .کندها و نگرانی را فراهم میراه رفع این هراس

  به درمان کودکان کمک می کند؟« شفای راستین» چگونه برنامه 

 

درمانی موهای سرش را از توه روع شیمیخواهد برای شای دلش نمیکودک هشت ساله

خواند. داستان درباره کودکی اسوت را می« های کتیکاله» بزند. مددکار برای او داستان 

جو در پایان داستان کودک مودد .آیندمیهایش دوباره دریابد پس از درمان مومیکه در

درمانی در ایون فرم درخواستی بورای کتابو."من هم حاضرم موهایم را بزنم"می گوید:

بیمارستان وجود دارد که پدر و مادر کودک یا کارکنان بیمارستان می تواننود آن را پور 

کرده و برای کارشناس کتابدرمانی بفرستند. در این فورم، اطالعواتی دربواره وضوعیت 

کودک، سن و شرایط خانوادگی او و نوع نیاز او برای کتابدرمانی پرسیده شده که باید پر 

 .شود

 بخانه درمانی بیمارانکتا 

 دفتور در کوه دارد کودکوان ویوژه کتواب عنووان هوزار از بیش  ی مرکزی آنکتابخانه

 .شودمی نگهداری داوطلبانه هایکمک

 های کتابخوانیداوطلب 

همچنین داوطلبانی را برای کتابخوانی برای کودکان بیماری کوه « شفای راستین» گروه 

 .کندتربیت می توانند از بستر بیرون بیایندنمی

 رسانیکتاب 

دار را با کاغذ و چوب و روبان بوه صوورت گواو های چرخکارکنان بیمارستان یکی از میز

دستی متحرک بوه اند. این چرخای انداختهلهبامزه ای درست کردند و دور گردنش زنگو

    .رساندهای سنی از کودکان تا نوجوانان در بیمارستان کتاب میهمه گروه
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 فرد کتابخوانیفایده منحصربه 1۱ : واید کتابف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های بیش آشنا هستیم، اما در دنیوای اینترنوت و رسوانه و ی ما با آن یار مهربان کمهمه

سادگی دردسترس همه قرار دارند، لذت غرق شودن در صوفحات یوک گوناگونی که به

بسویار پوایین  مطالعه ینهسراراحتی فراموش شده است. با وجود اینکه کتاب خوب، به

شوود، کتواب روز کمتور هوم میهای مجازی، این سرانه روزبهاست و با گسترش شبکه

خواندن چیزی فراتر از یک سرگرمی ساده یا یک تکلیف درسی است. باور کنید یا نوه، 

خوواهیم کنید. همراه ما باشید، میفواید کتاب بیشتر از آن چیزی است که فکرش را می

 .ی فواید کتاب و کتابخوانی مطالبی بیاموزیمدرباره
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. اسوت شده محدود توئیتر و بوکفیس هایپست آخرین خواندن به ما یمطالعه امروزه،

 کوه بدانیود بایود اما. آوریمنمی یادبه ایم،خوانده کتاب که را باری آخرین ما، از بسیاری

 آن یالعادهفوق مزایای از طالعه،م ترک با ما که دارد زیادی بسیار فواید روزانه یمطالعه

 از بردن لذت که است داده نشان مطالعه درمورد اخیر تحقیقات از یکی .مانیممی بهرهبی

 تحقیقات این نتای . دهدمی افزایش افراد در را ذهن خواندن توانایی ادبی، آثار خواندن

 مهارتی ادبی، ارآث خواندن که دهدمی نشان است، شده منتشر Science یمجله در که

 اسوت عبارت مهارت این. شودمی شناخته «ذهن تئوری» عنوان با که پروراندمی فرد را

 .دیگران احساسات و افکار خواندن توانایی از
 

 .کنیممی مرور هم با را کتابخوانی و کتاب فواید از دیگر مورد چند مقاله، یادامه در
 

 استرس کاهش و آرامش افزایش -۴

 تحقیقوات. بخوانیود کتواب کنیود،می تجربوه را زیوادی استرس روزمره دگیزن در اگر

 موؤثرترین کردن، مطالعه که داد نشان   4ساسکس دانشگاه در 9552 سال در شدهانجام

 گوش مانند محبوبی هایفعالیت از حتی خواندن کتاب. است استرس با مقابله برای روش

 آراموش حفوظ در زدن، قدم و قهوه یا چای فنجان یک از بردن لذت موسیقی، به دادن

 بوا تحقیقات این نتای  .است مؤثرتر بسیار استرس با مقابله و مشکالت با مواجهه هنگام

 در کنندگانشرکت. بود گرفته قرار بررسی مورد عضالنی هایتنش و قلب ضربان ارزیابی

 را آرامش کتاب، زدن ورق و خواندن به شروع از بعد دقیقه 6 تنها تحقیقاتی یپروژه این

 .کردندمی احساس

  :کورد اعوالم تلگوراف بوا گووگفوت در   0لویس دیوید دکتر پروژه، این محققان از یکی

 و مواجرا در غورق که زمانی کنید، انتخاب خواندن برای را کتابی چه که کندنمی فرقی»

                                                           
4Sussex  
5 David Lewis 
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 و یریودگمی فاصوله روزموره هایاسوترس و هانگرانی دنیای از شوید،می کتاب موضوع

 .«کنیدمی صرف نویسنده دنیای و تخیالت کشف برای را زمانی

 حال خوب، کتاب یک دنیای در شدن غرق. دارید استرس چرا یا چقدر که کندنمی فرقی

 یوک و بوردمی دیگوری دنیوای به را شما خوب رمان یک. کندمی عوض را شما هوای و

 پورت توانفعلی هایناراحتی و تمشکال از را شما حواس جذاب، و درگیرکننده یمقاله

 .شودمی آرامش موجب و کندمی

 

 آن از حفاظت و ذهن تقویت -9

طبق تحقیقواتی کوه در 

ی آنالیوووون مجلووووه

منتشر شده    6نورولوژی

خواندن کتاب در است، 

تمام طول عمور باعوث 

شووود کووه مغووز در می

سنین پیوری، توانوایی 

ایون  خود را حفظ کنود.

 924تحقیووووووق روی 

ای صوورت ندهکنشرکت

گرفته بود که همگی در 

سال از دنیا رفتند. نتای  تحقیقات ثابت کورد رونود کواهش قودرت  72میانگین سنی 

ی ذهون مثول کتواب کننودههای تحریکی کسانی که در طول عمر خود فعالیتحافظه

                                                           
6 Neurology 
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دادنود، بسویار کمتور از کسوانی اسوت کوه چنوین طور مرتب انجوام میخواندن را به

 .ی خود نگنجانده بودندی روزانهرا در برنامه هاییفعالیت

همچنین این تحقیقات نشان داد کسانی که در طول زندگی خود فعالیت ذهنی داشتند، 

شووند. سورعت درصد کمتر از دیگران با مشکالت ذهنی در دوران پیری مواجه می 39

 ت.بیشتر اسدرصد  47کاهش توانایی مغز و حافظه در کسانی که فعالیت ذهنی ندارند، 
 

 از مرکوز پزشوکی دانشوگاه راش 8یکی از محققان این پروژه به نوام رابورت ویلسوون
 د: شیکاگو در مطلبی عنوان کر7

های ذهنی در تمام کار گرفتن مغز از طریق فعالیتتحقیقات ما نشان داده است که به»  

سیار ضوروری طول زندگی از کودکی تا دوران پیری، برای سالمت مغز در دوران پیری ب

است. با توجه به این مطلب، ما نباید تأثیر کارهای روزمره مثل خواندن و نوشوتن را بور 

 «. مان، نادیده بگیریمخود، فرزندان و والدین

 

 پیشگیری از آلزایمر تحریک ذهنی و. 3
 

تکنیک های تقویت  اتحقیقات نشان داده است که تحریک ذهن و فعال نگه داشتن آن ب

کنود یوا حتوی از آن و زوال عقل در سنین باال را کنود می آلزایمر د ابتال بهحافظه، رون

شود. مغز هم مثل سایر داشتن مغز مانع کاهش قدرت آن میکند. فعال نگهپیشگیری می

بر کتواب خوانودن، عضالت بدن برای اینکه سالم و قوی بماند نیاز به تمرین دارد. عالوه

فکری مثل شطرن ، تأثیرات مثبوت های و بازی یوتریهای کامپبازی درست کردن پازل،

 .اندخود را در تحریک ذهن ثابت کرده

                                                           
7 Robert. S. Wilson    
8Rush University  
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، بزرگسواالنی کوه 955۴در سوال  PNAS ی علمویطبق تحقیقات منتشرشده در مجله

دهند، کمتور بوه ی مغز مثل کتاب خواندن و حل معما انجام میهای درگیرکنندهفعالیت

دانند نه ی پیوستگی میالبته محققان، این رابطه را رابطهشوند. بیماری آلزایمر مبتال می

 ل.علت و معلو
 

دست آمده است که عدم این نتای  به این دلیل به»  :در توضیح این تحقیقات آمده است

 «. فعالیت مغز یکی از عوامل ایجاد آلزایمر یا انعکاس تأثیرات پنهان این بیماری است
 

اعالم کرده    USA Today   ان این پروژه در گزارش بهاز محقق 2 دکتر رابرت فریدلند

ای کوه از آن مغز هم عضوی مانند سایر اعضای بدن است و با توجه به اسوتفاده»  :است

تر شدن های فیزیکی باعث قویطور که فعالیتشود، پیر و فرسوده خواهد شد. همانمی

های مغز را در برابر بیماری های ذهنی همشود، فعالیتبندی میقلب، عضالت و استخوان

 «.کندمربوطه، مقاوم می

 

 خواب راحت داشتن-4

ی روزانوه کننود کوه یوک برناموهبسیاری از متخصصانِ اختالالت خوواب، توصویه می

و آماده شدن برای خواب در نظر بگیریم و کتاب خوانودن یکوی از  کاهش استرس برای

شوده از های پرنور و نور ساطعاست. المپ ها برای مقابله با اختالالت خواببهترین روش

که زمان بیداری است و موقوع خوواب فرستند میوسایل الکترونیکی این پیام را به مغز 

تاپ، کتابی را زیر نور مالیوم اف در لپدیفرا نرسیده است. بنابراین به جای خواندن پی

 .ثانیه به خواب بروید 35در کمتر از  مطالعه کنید تا

 

                                                           
9 Robert P. Friedland 
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 همدلی یشافزا -0

ی حسی دیگران که با قراردادن خود احساسی درک احساس و فهم تجربههمدلی یا هم

، PLOS ONE یشود. طبق تحقیقات منتشرشوده در مجلوهدر جایگاه آنها حاصل می

احساسی را در فورد تقویوت تواند همدلی و همها، میها و افسانهغرق شدن در داستان

آزمایش انجام گرفت و نتای  آن نشوان داد کسوانی کوه کند. این تحقیقات در قالب دو 

تحت تأثیر یک کتاب قرار گرفته بودند، همدلی بیشتری نسوبت بوه دیگوران احسواس 

 .کردندمی

ی دست آمده از دو مطالعهنتای  به»  :های خود اعالم کردندمحققان این پروژه در گزارش

های تخیلوی نویسوندگانی ماننود تجربی نشان داد که پس از یک هفته خواندن داستان

بوه شوکل احساسوی در افوراد هوای هممهارت،  ۴۴یا ژوزه ساراماگو ۴5آرتور کانن دویل

 « .ت گیری افزایش یافته اسچشم

                                                           
10 Arthur Conan Doyle  
11  José Saramago 
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 های خودیاریی کتاببا مطالعه افسردگی مقابله با -6

د. تواند نقش مؤثری در بهبود زندگی افراد داشته باشمی ۴9های خودیاریی کتابمطالعه

دهود خوانودن منتشر شده است کوه نشوان می PLOS ONE ییک تحقیق در مجله

اسوتفاده از  یدرمانی، همراه با جلسات حمایتی کوه نحووههای خودیاری یا کتابکتاب

 .شوددهد، پس از یک سال موجب کاهش سطح افسردگی مییها را توضیح مکتاب

»  :سی اعالم کردبین تحقیقات به بیاز دانشگاه گالسکو درمورد ای ۴3کریستوفر ویلیامز

هایی، تأثیرات بالینی ی چنین کتابما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که مطالعه

کننوده هسوتند. های ما بسیار دلگرمقابل توجهی در روند بهبود افسردگی دارد و یافته

کند که تغییر برای یشود و این باور را ایجاد مافراد میی افسردگی باعث تضعیف انگیزه

های حواد های خودیاری حتی در موارد افسوردگیکتاب «.چنین افرادی غیرممکن است

شده توسط دانشگاه منچستر کوه انجام هایتوانند مفید واقع شوند. طبق بررسیهم می

های شودید هسوتند بوه منتشر شده است، افرادی که دچوار افسوردگی 95۴3در سال 

هوای ی کتابتواننود از فوایود مطالعوهفسردگی کمتری دارند، میی افرادی که ااندازه

 .مند شوندهای تعاملی بهرهسایتخودیاری و وب
 

 افزایش آگاهی -8

کنید. این های قبلی خود اضافه میخوانید، اطالعات جدیدی به اندوختههر چیزی که می

انوش و آگواهی آینود. هرچوه دمیاطالعات، هر چند کوچک، مطمئنا روزی به کارتوان 

خودتوان را  .تر خواهید بودآماده های زندگیغلبه بر چالش بیشتری داشته باشید، برای

پوول، کوار و  در شرایط سختی تصور کنید. فراموش نکنید هر چیزی که دارید از قبیول

هوای ا دانوش و آگواهی و مهارتتان برود، اموحتی سالمتی ممکن است روزی از دست

 .ماندما میشماست که همواره با ش

                                                           
12 Self-help 
13 Christopher Williams   
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 ی لغاتگسترش دایره -7

تر اشاره کردیم قرار دارد. هرچه بیشتر کتاب این مورد هم در تناسب با موردی که پیش

شووید و ناخودآگواه از آنهوا بیشوتر در بخوانید با کلمات جدیدتر و بیشتری مواجه می

ر، در کنیود. داشوتن فون بیوان و بالغوت در گفتوای خود استفاده میمکالمات روزمره

کورد. اینکوه بدانیود ای و شغلی کمک بسیار بزرگی بوه شوما خواهود های حرفهزمینه

شوما را  عوزت نفوس بیشتری صحبت کنیود، اعتماد به نفس توانید در سطح باال و بامی

 .دهدافزایش می

عوالی  فن بیوان تان هم اگر فردی اهل مطالعه و دارایدر مسائل مربوط به شغل و حرفه

شما  ارتقای شغلی مورد موضوعات مختلف آگاهی نسبی داشته باشید، امکانباشید و در

ی لغات محودودی دارنود و شود. در مقابل، کسانی که دامنهتر فراهم میبیشتر و سریع

های علمی و وقایع روز دارند، فرصت ارتقای شغلی را از خوود اطالعات کمی از پیشرفت

هوم بسویار حیواتی و مهوم  های جدیدر زبانیادگیری بهت خواندن کتاب برای.گیرندمی

ی لغات درگیر باشد، دامنه آموزی که با کلمات بیشتری در محتواهای مختلفاست. زبان

 .تر استتری دارد و در خواندن و نوشتن فصیحوسیع
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 تقویت حافظه-2

ل و ی آنهوا، آموازمینهای از کاراکترها، پیشخوانید، باید مجموعهزمانی که کتابی را می

آرزوها، سرگذشت و اختالفات جزئی آنها را به خاطر بسپارید. همچنین تمام فاکتورهای 

فرعی را که بر روند داستان و کتاب تأثیرگذار هستند، بایود در ذهون داشوته باشوید. 

بینید، برای اینکه بتوانید یک کتواب و داسوتان را دنبوال کنیود بایود طور که میهمان

انگیز است و به راحتی ایون ر بسپارید اما مغز یک عضو شگفتچیزهای زیادی را به خاط

انگیزی که درمورد عملکرد مغز وجود دارد ایون ی شگفتکند. نکتهاطالعات را حفظ می

ها یوا سوپارید، مغوز، سویناپساست که هر بار که شما مطلب جدیدی را بوه ذهون می

کنود. ایون رونود سازد و مسیرهای قبلوی را تقویوت میمیمسیرهای عصبی جدیدی 

 .کندخلق و خو کمک می و ثبات مدتی کوتاهتقویت حافظه به
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 تقویت مهارت تفکر تحلیلی -۴5

باشید و پیش از  تان پیش آمده که یک داستان معمایی و مرموز خواندهحال برایآیا تابه

بوه  ایدتمام شدن کتاب، معمای داستان را حل کرده باشید؟ اگر این مورد را تجربه کرده

اید با کنار هم گذاشتن اطالعات و جزئیات موجود در داستان و این معناست که توانسته

این توانایی  .کار بگیرید و معما را حل کنیدبندی آنها، تفکر انتقادی و تحلیلی را بهدسته

توانید مشخص کنید که آیا آید. میدر تحلیل جزئیات برای نقد داستان هم به کارتان می

دقت های داسوتان بوهی تحریر در آمده است؟ آیوا شخصویتخوبی به رشتهبهیک اثر 

هایی از رود؟ و سوؤالاند؟ آیا خط کلی داستان، منطقی و درست پیش میپرداخته شده

 .این دست

توانیود وگو کنید، میاگر فرصتی پیش بیاید تا درمورد یک کتاب با دیگران بحث و گفت

های درگیور در نید چرا که برای درک بهتر تموام جنبوهبه روشنی نظرات خود را بیان ک

 .ایدکتاب، زمان صرف کرده
 

 افزایش تمرکز -۴۴

ی رو هستیم و اینترنت توجه ما را بوه هوزاران جنبوههای زیادی روبهما روزانه با رسانه

دهیم. در یک کند. ما هر روز در آن واحد چندین کار را با هم انجام میمختلف جلب می

هایموان را ای ممکن است هم کار خود را انجام بدهیم، هم ایمیلی زمانی پن  دقیقهبازه

زمان چت کنویم. یوک افزارهای گوناگون با دو نفر دیگر همچک کنیم، هم از طریق نرم

حوال بوا فون و در عوین مان به نوتیفیکیشن اسمارتمان به توئیتر است و یک نگاهنگاه

کوواهش  . ایوون رفتووار باعووث افووزایش اسووترس وهمکوواران خووود هووم تعاموول داریووم

 .شودمی وریبهره

شوود، دنیوای اطوراف را خوانید، تمام توجه شما معطوف داستان میزمانی که کتاب می

آور شوید. بورای اینکوه اثورات شوگفتکنید و در جزئیات داستان غرق میفراموش می

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

90  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

دقیقوه  95تا  ۴0روع به کار، را مشاهده کنید، هر روز قبل از ش افزایش تمرکز برمطالعه 

کتاب بخوانید. مثال در مسیر و زمانی که سوار مترو هستید تا به محل کار برسید، بورای 

، در محیط کار تمرکز بیشوتری خواهیود مطالعه وقت بگذارید. خواهید دید که با مطالعه

 .داشت

 بهبود مهارت نوشتن -۴9

ات دارد. خواندن آثار خوب و ارزشومند ی لغاین مورد ارتباط مستقیمی با افزایش دامنه

ی وزن کوالم، روانوی بیوان و سوبک تأثیر چشمگیری بر توانایی نوشوتن دارد. تجربوه

طور کوه گوذارد. هموانهای مختلف، بر سبک نوشوتن موا توأثیر مینوشتاری نویسنده

پذیرنود و نقاشوان از گذارنود و از هوم توأثیر میها بر یکودیگر توأثیر میدانموسیقی

گیرند، نویسندگان هم با خواندن آثار دیگوران، های اساتید قبل از خود الگو مینیکتک

 .ی تحریر درآورندگیرند که چطور افکار خود را در قالب نثر به رشتهیاد می

 آرامش خاطر. ۴3

شود، موضوعی که درموورد آن بر اینکه خواندن کتاب خوب موجب آرامش فرد میعالوه

تواند آرامش خاطر را برای شما به ارمغان بیواورد. موثال خوانودن میکنید هم مطالعه می
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تواند فشار خون را کاهش بدهد و احساس آرامش را در فورد ایجواد های معنوی میمتن

هایی با موضوع خودیاری، به بهبود کسانی کوه کند. تحقیقات نشان داده است که کتاب

 .کندکمک می های روانی خفیف دارنداختالالت خلقی و بیماری

 

 ترسرگرمی رایگان برای زندگی باکیفیت مطالعه، یک -۴4

نویسی کنیم و صفحات بسیاری از ما دوست داریم خودمان کتاب بخریم، برای آن حاشیه

ی خود را مشخص کنیم تا در مراجعات بعدی به آنها دسترسی داشته باشیم. موردعالقه

هوای گران تمام شود و ما نتوانیم تمام کتاب اما این روزها خرید کتاب ممکن است بسیار

مان را بخریم. برای اینکه یک سرگرمی ارزان و حتی رایگان داشته باشید، به مورد عالقه

ی خود سر بزنید و از هزاران کتابی که در کتابخانه وجود دارد به رایگان ی محلهکتابخانه

ها معموال در هر موضوعی که ابخانهکت .ی بسیار اندکی استفاده کنیدیا با پرداخت هزینه

ی خوود فکر کنید کتاب دارند و از آنجایی که هر از چندگاهی کتاب جدید به مجموعوه

کنند، همیشه منابع جدیود بورای ها، کتاب مبادله میکنند یا با سایر کتابخانهاضافه می

رای رفوتن بوه اگر در نزدیکی شما کتابخانه نیست یا بو .خواندن در اختیارتان قرار دارد

های الکترونیکوی توانید از منبع وسیع کتابکتابخانه به دالیل مختلف، مشکل دارید می

های الکترونیکی، تبلت یا حتی توانید از طریق کتابخوانها را میاستفاده کنید. این کتاب

کامپیوتر مطالعه کنید. هزاران منبع رایگان در سراسر اینترنت وجوود دارد کوه از آنهوا 

 .های رایگان دانلود کنیدتوانید کتابمی

ای که داشته باشید، کتابی وجود دارد که توجه شما را جلب کند. با توجوه بوه هر سلیقه

ی خود یک زمینه را انتخاب کنید و مطالعه را از آن شروع کنید؛ ادبیات کالسیک، عالقه

دبیوات خیابوانی، های خودیواری، اهای مذهبی، کتابشعر، مجالت مد، بیوگرافی، کتاب

 .کندتان را جلب میهای عاشقانه و هر موضوعی که توجهرمان

 .شروع کنید، کتابی در دست بگیرید و دنیای جدیدی را تجربه کنید
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 فواید کتاب درمانی برای زنان 
 
 

 داسووتان کتوواب خوانوودن

 فاکتور یک عنوان به تواندمی

 توانبخشوی ینودفرآ در مهم

 مرخصووی در کووه انسووانهایی

 برنود،می سور بوه استعالجی

 مطالعوه. دباشو داشته کاربرد

 دانشووومندان ایرشوووتهبین

 در گوووووتنبرگ دانشوووگاه

 بیموار زنوان تجارب خصو 

 رموان خواندن دهدمی نشان

 ارتقوووا را هووواآن سوووالمتی

       ایپدیووده چنووین .دهوودمی

 .دارد نام « درمانیکتاب »
 

 در مواه 36 تا 4 مدت به که کارمند زنان  با مصاحبه در پترسون سیسیلیا و مارتنسو لنا

 مرخصوی طوول در را هواآن خوانیرموان تجوارب داشتند، قرار بیمار کارکنان فهرست

 اسوت دارمعنی فعالیتی رمان خواندن مارتنسون، گفته به. کردند بررسی شاناستعالجی

 روزانه هایلیتفعا انجام در را هاآن توانایی عملی چنین و کردند ابداع خود زنان این که

 .داد ارتقا

 واقعیوت همچنین و بیرونی و ملموس واقعیت با مطالعه دهدمی نشان پژوهش این نتای 

 .است مرتبط هاانسان ذهنگرایانه تجارب و درونی
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 شوانروزانه ساختار و توانایی بازیابی در مزبور زنان به مطالعه ملموس، و عینی سطح در

 همچنوین و ذهنوی تجربه ارائه با را خود از مطلوبی درک و تصویر همچنین و کرد کمک

 در بررسی مورد زنان تمامی. گذاشت اختیارشان در هاآن بهبودی برای خصوصی فضایی

 دادنود نشوان هاآن از بسیاری حال، این با داشتند، عالقه مطالعه به همواره تحقیق، این

 یوا داده کواهش را خوود لعهمطا گرفتند، قرار بیماران فهرست در بار نخستین که زمانی

 آغواز دوباره را مطالعه فرایند افراد این که زمانی. نداشتند فعالیت این برای انرژی هیچ

 را موقعیتشان که برگزیدند را هاییکتاب و پسندعوام هایرمان هاآن از بسیاری کردند،

 .کردمی تداعی برایشان

 گذشوته در کوه ادبیاتی نوع به ایندهفزای طور به مزبور هایسوژه تدریجی، بهترشدن با

 را شاناستفاده مورد مختلف رویکردهای از بسیاری زنان این. آوردند روی بودند، خوانده

 تورجیح را هاییداسوتان هواآن از تعودادی. کردند توصیف مطالعه برای بیماری هنگام

 مزبوور متوون بوا شودت بوه هواآن و کوردمی مونعکس را موقعیتشوان کوه دادندمی

 در شانبیماری از فرار یا شناختیزیبایی لذت برای نیز دیگران. کردندمی پنداریهمذات

 .کردندمی مطالعه لحظه

 مرخصوی زموان طوی متعودد اوقوات در و مختلف هایشیوه تمامی با موردبررسی زنان

 هواآن توانبخشی در سرعت به عمل این که دریافتند و کردندمی مطالعه شاناستعالجی

 .بود مفید

 ذهنی هایمهارت با و بوده بعد چندین دارای مطالعه است آن از حاکی پژوهش این نتای 

 .بود مرتبط زنان یافتهافزایش نفس به اعتماد و ارتباط فیزیکی، و

 

 ایسنا:  منبع
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 درمانی برای کودکانکتاب فواید

درمانی برای مواردی که کودکان در فشارهای روحی نامناسبی هستند بسیار مفید کتاب

درمانی، بازپروری از راه اساسی کتاب درمانی یک واژه قدیمی است. مفهومکتاب . است

گران خیزد که انسان به تعیین هویت با دیجا برمیدرمانی از آنخواندن است. فکر کتاب

درمانی تعامل بین خواننده و ادبیات اسوت. در مند است. کتاباز راه ادبیات و هنر عالقه

گیرد، تأثیر درمانی و روش درمان با کتاب، مطالب خواندنی که دراختیار خواننده قرارمی

 .شفابخشی دارد

 

 به تنها ما بخش این در گیرد،می دربر را هاکاربری از ایگسترده طیف مفهوم این اگرچه

 و کودکوان کوه زموانی پردازیم؛می بحران در نوجوانان و کودکان گستره در آن کاربری

 درمانیکتاببه نیاز و هستند روروبه شخصی یا احساسی اجتماعی، مشکالت با نوجوانان

 .دارند
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 را درموانیکتاب بارها، کودکان، پرورش و شدمتخصصان ر

 ماننود وحویر فشوارهای در کودکوان کوه مواردی برای

 و دوسووت دادن دسووت از بیمارسووتان، در بودنبسووتری

 طبیعوی هایرخوداد و جنگ شرایط در یا والدین، جدایی

. انودکرده توصویه گیرنود،می قورار زلزله و سیل همچون

 خووود، عواطووف درک در را کودکووان توانوودمی ادبیووات

 را مشابه هایاحساس که هاییشخصیت با پنداریهمذات

 هموان بوا دیگوران برخوورد چگونگی به نسبت نوین بینشی کسب نیز و نندکمیتجربه

 بوه کند؛ بازی کودکان برای را آینه همچون نقشی تواندمی کتاب.رساند یاری مشکالت،

 در آنهوا هایاندیشوه و هااحساس روابط، ظاهری، هایویژگی دهندهبازتاب که معنا این

 کودکوان که باشد جهان به رو ایپنجره چون ندتوامی کتاب همچنین. باشد پیرامونشان

 پیونود شورایط و هاشخصویت بوا تا کند دعوت شانپیرامون و خود از فراتری نگاه به را

 .کنند برقرار

 :شودمی سهیم کودکان عاطفی رشد در شیوه 4 به ادبیات
 

 دیگوران ماننود هااحسواس از بسویاری در کوه کندمی ثابت کودکان به ادبیات ،نخست

 .است طبیعی و عادی امری آنها در عواطف و هااحساس این بروز کهاین و هستند
 

 تصوویری و گیردمی بررسیبه گوناگون نظرهاینقطه از را احساس هرگونه ادبیات، ،دوم

 .کندمی شناسایی را ویژه احساس آن اصولی، برپایه و دهدمی دست به آن از کامل
 

 بوا برخوورد هایشویوه بورای را نظرهایینقطوه ونگوناگ هایشخصیت هایکنش ،سوم

 .دهدمی ارایه ویژه عواطفی

 و کنودمی تجربه را گوناگونی عواطف فرد هر که دهدمی نشان روشنیبه ادبیات ،چهارم

 .گیرندمی قرار یکدیگر با کشمکش و تضاد در گاهی عواطف این کهاین دیگر
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 :درمانیهای کتابگام

 

 هدف مورد نوجوانان و کودکان نیازهای شناسایی  -

 مناسب مواد گزینش -

 را مخاطبوان پیش از) هانشست زمان و فضا طراحی -

 .کنید آگاه جلسه گرداندن چگونگی درباره

 کتابخوانی از پس هایفعالیت طراحی   -

 کتاب یا داستان درباره وگوگفت  -

 نمایش اجرای و نقاشی داستان، یا کتاب درباره نوشتن  - 

 کتاب موضوع درباره بیشتر هایپرسش) بیشتر هایفعالیت برای کودکان برانگیختن  - 

 . داستان یا

 داستان به آنها واکنش برای فرصتی دادن  و کودکان به استراحتی زمان اختصا   - 

 درباره تر عمیق گوی و گفت  ، داستان دوباره بازگویی: بیشتر های فعالیت معرفی -

 اصولی، هوای شخصیت غلط و درست کارهای  درباره توان می هنمون برای)  داستان

 (...کرد گو و گفت بیشتر قوانین و اخالقی اصول درباره ها، آن قوت و ضعف

 کالژ از استفاده  با کنند، تصویرگری را داستان از هایی صحنه) هنری های فعالیت -

 (...کنند بازنمایی را داستان از تصویرهایی روزنامه و عکس

 های تصمیم  کنند، بازنویسی دیگری شکل به را داستان نمونه برای)  خالق شتننو -

 (...کنند تحلیل و تجزیه را داستان های شخصیت

 بوه را  آن داسوتان، هوای عروسک ساختن با یا و کنند، بازی نقش) خالق نمایش -

 (.کنند اجرا عروسکی نمایش شکل
 

 شود انجام وهیگر یا انفرادی شکل به تواندمی درمانیکتاب
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 فواید مطالعه برای سالمتی

آیا همیشه یک کتواب بورای 

مطالعه کردن دارید؟ به خوود 

ببالیوود، زیوورا شووما در حووال 

تقویووت حافظووه و افووزایش 

توانووایی ذهنووی و سووالمت 

جسمی خود هستید. اما اگور 

کتابی برای خواندن نداریود و 

یا عادت و عالقه ای به این کار 

ا شما را ندارید، اجازه دهید ت

با تعودادی از فوایود مطالعوه 

 )کتاب خوانی( آشنا کنیم.

 

 افزایش طول عمر

. نتای  یک تحقیق که در حووزه ی شود افزایش طول عمر خواندن کتاب می تواند سبب

سال پیگیری انجام گرفت نشان داد  ۴9و پس از   95۴6علوم اجتماعی و پزشکی در سال 

درصد کمتر از دیگران است، حتی کمتر از  95که میزان مرگ و میر در افراد کتاب خوان، 

 .زنامه ها می پردازندافرادی که به مطالعه ی مجالت و یا رو

 کاهش بیماری ها

پزشکان، متخصصان درمانی و مددکاران اجتماعی سال هاست که از کتواب بوه عنووان 

وسیله و ابزاری برای کاهش عالئم بیماری هوای جسومی و روانوی و همچنوین کواهش 
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پریشانی های فردی استفاده می کنند. این روش که با عنوان کتاب درمانی شناخته موی 

و بیخوابی مربوط به افزایش وزن  اختالالت ترس نظیربرای درمان انواع بیماری ها  شود،

 .و اضطراب ناشی از بستری شدن در بیمارستان استفاده می شود

 واب بهتر و راحت ترخ

قبل از خواب شب می تواند سبب شود  مطالعه کتاب ایجاد یک عادت همیشگی مبنی بر

برخوردار شووید. بورای شوروع موی  خواب راحت تا از شانس باالتری برای داشتن یک

توانید به خواندن یک و یا دو بخش از کتاب قبل از خواب بپردازید تا کم کم به این روال 

البته به خاطر داشته باشید که برای این کار حتموا از کتواب هوای کاغوذی عادت کنید. 

استفاده کنید، نه از کتاب های الکترونیک! زیرا تمامی متخصصان و کارشناسان بهداشت 

قبل از خواب از کامپیوتر، تبلت، تلفن همراه و یوا  خواب توصیه می کنند که یک ساعت

 .کنید تا دچار بدخوابی نشویداستفاده ن هر وسیله ی الکترونیکی دیگر

 افزایش دایره ی لغات

درصد از کلمات آموختوه شوده را از  ۴0تا  0نتای  تحقیقات نشان می دهد که کودکان 

مطالعات خود بدست می آورند. لذا کودکانی که مطالعات بیشتری دارند، از دایره ی لغات 

ری را موی تووان بورای بیشتری نیز برخوردار خواهند بود. بدون شک همین نتیجه گیو

 .بزرگساالن نیز مطرح کرد

 همدلی بیشتر

نتای  تحقیقات بیان می کند که اگر افراد در هنگام مطالعه )رمان(، غرق در داستان های 

خیالی می شوند و می توانند با قهرمانان و یا شخصیت های داستان ارتباط برقرار کنند. 

قدرت بیشتری برای ابراز همدلی با افراد این پدیده نشان می دهد که از لحاظ احساسی 

دارند و مطالعه کردن می تواند سبب افزایش این حس و بهبوود آن گوردد. ایون بودان 
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معناست که کم بودن میزان ارتباط بین افراد مطالعه کننده و شخصیت های داستانی نیز 

 .می تواند به دلیل کم بودن قدرت همدلی در آنها باشد

 های کالمی افزایش قدرت مهارت

در یک مطالعه ی دانشگاهی نتیجه گیری شد که بزرگساالنی کوه مطالعوه ی بیشوتری 

دارند، از قدرت بیان بهتر و روان تری در مقایسه با همسواالن خوود برخوردارنود. ایون 

مهارت کالمی عالوه بر افزایش دانش و فرهنگ لغات، سبب انتقال آسان تر نظرات و ایده 

زیست که می تواند سهم بسزایی در بهبود کیفیت و رضایت فردی ها می شود و این چی

 .از زندگی داشته باشد

 کاهش استرس

آیا فکر می کنید که پیاده روی و یا نوشیدن چای بهترین راه برای کاهش استرس است؟ 

سرگرمی های خوا  ماننود .شش دقیقه مطالعه ی مستمر می تواند بسیار مفیدتر باشد

ازی های ذهنی که ذهن را به چالش می کشند )مانند شطرن  و پازل و مطالعه و یا انجام ب

در یوک مطالعوه ی ...( می توانند برای جلوگیری از بروز بیماری آلزایمور مفیود باشوند

 49درصود و قودم زدن  04تحقیقاتی اثبات شد که نوشیدن یک فنجان چای به میزان 

تاب خواندن تا چنود درصود درصد استرس را کاهش می دهند. اما حدس می زنید که ک

بنابراین دفعه ی بعد که روز سختی !!! درصد 67سبب کاهش استرس در افراد می شود؟ 

را پشت سر گذاشتید، حداقل شش دقیقه مطالعه برای بهبوود وضوعیت توان پیشونهاد 

 .مناسبی است

 افزایش مهارت های نوشتاری

به شمار نمی آید. اما در یک   هنوشتن اغلب بهترین راه برای افزایش توانایی های محاور

متغیر مستقل و ارتباط آنها با نوشتار مورد بررسوی قورار گرفوت،  46مطالعه که در آن 
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استعداد )میل ذاتی( خواندن به عنوان قوی ترین متغیر در ارتبواط بوا توانوایی نوشوتن 

 .شناخته شد و این استعداد تنها می تواند با خواندن واقعی بهبود پیدا کند

 هش خطر بروز آلزایمرکا

سرگرمی های خا  مانند مطالعه و یا انجام بازی های ذهنی که ذهن را بوه چوالش موی 

کشند )مانند شطرن  و پازل و ..( می توانند برای جلوگیری از بروز بیماری آلزایمر مفید 

باشند. مطالعات اخیر نشان می دهد افراد سالمندی که به انجام چنین کارهوایی عوادت 

برابر کمتر از سایرین است. بهتر است  9.0د، خطر ابتال به بیماری آلزایمر در آنها تا دارن

 .سعی کنید تا با انجام چنین بازی هایی، به افزایش سالمت ذهنی خود کمک کنید

 فعالیت های بیشتر

مطالعه )خواندن داستان( می تواند سبب باز شدن ذهن شود و توانایی ذهنی خواننده را 

ین کردن سناریوهای داستان افزایش داده و همچنین سبب بهبود دیودگاه وی در جایگز

شود که خود این امر می تواند باعث گردد تا فرد در انجام کارها با خالقیت بیشتر و نیاز 

کمتر به دانسته های گذشته عمل کند. این نتیجه گیری بوه ایون معناسوت کوه وقتوی 

چار عدم خالقیت و نوآوری شده اید، خوانودن احساس می کنید در زندگی و یا کارتان د

 .رمان می تواند کار بسیار موثر و مفیدی باشد

 توانایی بیشتر در ارتباط با دیگران

ما هرگز نمی توانیم بدانیم که دیگران دقیقا چطور فکر می کنند، اما خوانودن داسوتان 

ا برای درک افکار، و یا توانایی م  «نظریه ذهن»های ادبی می تواند سبب افزایش قدرت 

احساسات و انگیزه های دیگران شود. این خصوصیت می توانود در بواال بوردن ارتبواط 

 .فکری و ادراکی میان همسران نیز موثر باشد
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 دایره اجتماعی قوی تر

احساس می کنید که دایره دوستانتان با افزایش سن کمتر و کمتر می شود و یوا اینکوه 

راد جدیدی آشنا نشوده ایود؟ پیوسوتن و عضوویت در مدت زمان زیادی است که با اف

کتابخانه ها و یا انجمن های کتاب خوانی می تواند شما را با افوراد جدیود آشونا سوازد. 

گفتگوهای معنادار و حتی یافتن دوستانی بسیار خوب و نزدیک و برقراری ارتباط هوای 

 .شدطوالنی مدت می تواند از فواید انکارناپذیر این گونه مراکز با
 

 سالم بمانید مطالعه کنید تا چند دقیقه

خواندن کتاب مانند خوردن شکالتِ تلخ است که در عین تلخوی، فوایود زیوادی بورای 

سالمتی دارد. در این جا به شما می گوییم که خواندن کتاب و مطالعه )هر چند کوتاه( در 

 هر روز چه اثرات مثبتی برروی سالمتی تان دارد.
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 د!اندن، چراغ مغزتان را روشن می کنخو           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بوه طووری کوه  خواندن باعث تحریک بخش های مختلف مغزی و اعصاب مغز می شود،

تجربه ای را تجربه می کنید. به عنوان مثال، محققان در اسپانیا دریافتند کوه خوانودن 

 باعث فعال شدن مناطق مغزی دارای اعصواب مسوئول بوییودن موی "دارچین"کلمه 

درباره یک موضوع ورزشی  مطالعه که ترتیب، محققان فرانسوی دریافتند به همیند.شو

 د.)مانند لگد زدن به توپ(، قشر حرکتی، بخش جنبش مغز را تحریک می کن

 

 داستان ها، در درک دیگران به ما کمک می کند

بخوانیود، اگر درباره ژنتیک خواندید، درباره ژن ها یاد می گیرید. اگر بخواهید داسوتان 

 خوانودن این بوه ایون دلیول اسوت کوهد.درباره افراد، دیگران و خودتان یاد می گیری

فرصتی منحصر به فرد را فراهم می کند تا کامال خوود را در افکوار و احساسوات  کتاب

دیگران فرو ببرد، که تحقیقات نشان می دهد می تواند همودلی و توانوایی اجتمواعی را 

 د.افزایش ده
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 ا را خوشحال تر می کنندکتاب ها، شم

شما می دانید پول راز خوشبختی نیست، پس چه است؟ تحقیقات گذشوته نشوان داده 

است که تجارب زندگی شما را از چیزهای مادی شادتر می کند، اما این پایوان داسوتان 

تنها شش دقیقه مطالعه کافی است که ضربان قلوب توان کواهش یابود و تونش ت. نیس

یک تحقیق اخیر نشان می دهد که محصوالت تجربی طراحی شده .عضالنی تان کم گردد

کتاب ها، تقویت کننده های شادکامی هسوتند برای ایجاد یا ارتقاء تجارب زندگی، مانند 

(. )کاالهای ورزشی، بازی های ویدئویی و ابزار موسیقی نیز شامل این لیست موی شووند

دن و یادگیری ادامه می دهند از همچنین ثابت شده است بزرگساالن مسن تر که به خوان

 د.زندگی خود بیشتر راضی هستن

 خواندن می تواند باعث کاهش استرس شود

غرق شدن در یک کتاب، می تواند شما را به اوج آرامش برساند. کتاب، بزرگترین دلیول 

وسیقی، پیواده روی و گوش دادن به م کاهش استرس شناخته شده است و در مقایسه با

این خبور خووبی د. درصد بیشتر، استرس را کم می کن 67جان چای، تا نوشیدن یک فت

برای سالمتی و شادی شماست، زیرا استرس می تواند انرژی تان را تا حد زیادی کاهش 

دهد، در زیست تان اختالل ایجاد کند و سبب بروز انواع بیماری ها در بدن توان شوود. 

تان کاهش یابد و تنش عضالنی توان تنها شش دقیقه مطالعه کافی است که ضربان قلب 

 د.کم گرد

 کتاب، ماده خاکستری مغز را می سازد

غرق شدن در یک کتاب خوب می تواند به جلوگیری از دست دادن حافظه شوما کموک 

حفظ فعالیت های تحریک کننده ذهنی در طول زندگی شما، مانند خوانودن، موی کند. 

افرادی کوه در معورض  د.ی کمک کنمشکالت شناخت  تواند به کاهش سی و دو درصدی

دید عمیق قرار گرفته اند )خواندن، شطرن ، پوازل( دو و نویم برابور کمتور از دیگوران 

 د.می شون بیماری آلزایمر دچار
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 برای کودککتاب درمانی فواید 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نظر می رسد ما بعد از مطالعه ی هر کتابی تا مدت ها تحت تاثیر محتووا و فضوای آن 

کتاب های خوب و مناسب، تاثیرات ژرفی برروح و جان کودک به جوای موی . ریمقرار دا

انکار آن ها، سبب آزار خوود و ایجواد  .کودک بیمار با سرکوب احساسات خود و گذارند

مشکل برای دیگران می شود. مطالعه، این فرصت را برای او فراهم می آورد توا هیجوان 

مطالعه ی کتاب و همانند سازی با شخصویت اضطراب کودک با  های خود را تخلیه کند.

سرانجام به احساس امنیوت و آراموش دسوت موی  اصلی داستان کاهش پیدا می کند و

.این روش درمان، تخیل کودک را فعال می کند و در عین حال که به او کموک موی  یابد

کند راه های جدید را تجربه کند، به او یاری می رسواند توا راه هوای چیوره شودن بور 

تفکر مثبوت نیوز، در حوالی کوه کوودک  شکالت را پیدا کند و راه مناسب را برگزیند.م
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لحظاتی شاد و لذت بخش را تجربه می کند و سرگرم می شود، در او شکل موی گیورد و 

روش های برنامه ریزی را هم می آموزد. کودک می تواند این شیوه را بعودها در بوزرگ 

تنها بر روح بلکه بر جسم او نیز تاثیر موی گوذارد.  سالی نیز به کار بندد. این مسئله نه

گرچه به نظر می رسد کتاب درمانی بی خطر، ارزان و دل پوذیر اسوت، میوزان و مووارد 

 استفاده ی آن در اختیار خود ماست.

 :دهد رشد کودکان وجود در را ها ویژگی این تواند می درمانی کتاب 

 . ها احساس گذاری ارزش و تشخیص توانایی -

 تنهوا او و  هسوتند روبورو مشوابه مشکالتی با هم دیگر کودکان که مسئله این درک -

 .نیست

 پیگیری و آغاز توانایی -

 . گو و گفت یک

 و اندیشوه قدرت رشد -

 . خودآگاهی

 هووای مهووارت کشووف -

 و شورایط با شدن سازگار

 . حل راه یافتن

 آغاز برای گیری تصمیم -

 هوای واکونش و ها کنش

 . سازنده
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 کتاب درمانی برای کودکان آسیب دیده

متخصصین رشد و پرورش 

کودکووان، بارهووا، کتوواب 

درمانی را برای مواردی که 

کودکان درفشارهای روحی 

ماننوود بسووتری بووودن در 

بیمارستان، از دسوت دادن 

دوست و جدایی والدین، یا 

در شرایط جنگ و رخوداد 

های طبیعی همچون سویل 

و زلزله قورار موی گیرنود، 

 صیه کرده انود. ادبیواتتو

مووی توانوود کودکووان را در 

درک عواطف خود، همانند 

سازی با شخصیت هایی که 

احسوواس هووای مشووابه را 

تجربه می کنند و نیز کسب 

بینشی نوین نسبت به چگونگی برخورد دیگران با همان مشکالت، یاری رساند.کتاب می 

ین معنا کوه بازتواب دهنوده ی اتواند نقشی همچون آینه را برای کودکان بازی کند؛ به 

باشود.  اندیشوه هوای آن هوا در پیرامونشوان ویژگی های ظاهری، روابط، احساس ها،

همچنین کتاب می تواند چون پنجره ای رو به جهان باشد که کودکان را به نگاه فراتوری 

 برقرار نمایند. از خود و پیرامون شان دعوت کند تا با شخصیت ها و شرایط پیوند
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 ه دو روش می تواند مورد استفاده قرارگیرد:کتاب ب 

درگیور شوود و موا  ا خود کودک، یعنی کودک با داسوتاندر ارتباط ب مستقیم شکلبه  -

 منتظر واکنش از سوی کودک تحت درمان بمانیم.

از راه باال بوردن آگواهی اطرافیوان و دادن اطالعوات الزم بورای  غیر مستقیمبه شکل  -

  برخورد با کودک.

 ت در هر دو این روش ها به توانمندی، برنامه ریزی و آگاهی درمان گر از کتواب وموفقی

وضعیت کودک بستگی دارد. برای کودک خردسال کتاب می خووانیم توا لوذت ببورد و 

مهارت های شنیداری و توانایی درک و تحلویلش رشود کنود و هنگوامی کوه خوانودن 

کوه کوودک بوه  هنگامی لذت ببرد. آموخت، خود کتاب می خواند تا آگاه شود و باز هم

خواندن داستانی سرگرم می شود، با شخصیت های داستان می آمیزد و همراه می شوود 

و در نشیب و فراز پا به پای آن ها، می اندیشد و جستجو می کند تا راه های تازه بیابد و 

می شوود  گره از مشکلی باز کند. او با افراد داستان می خندد و می گرید، شاد و غمگین

  و گاه در شور و شوق و گاه در دل مردگی با آن ها شریک می شود.

 

هوای درمانیتواند به شکل انفرادی یوا گروهوی انجوام شوود. در کتابدرمانی میکتاب

شوود. آن کوودک یوا کتابی برای یک فرد خا  با یک نیاز ویژه برگزیوده میانفرادی، 

هایی که پوس د یا برایش خوانده شود. فعالیتتواند کتاب را خود بخواننوجوان خا  می

اند به شکل انفرادی با آن کودک یا نوجووان انجوام شوود. از خواندن کتاب طراحی شده

کودک یا نوجوان درباره آن کتاب با آموزگار، کتابدار یا هر فرد بزرگسال کوه بوا او کوار 

د یا احساسات خود را بوه گزارشی درباره داستان بنویس گو کند،وتواند گفتکند، میمی

 .شکل هنر نقاشی یا هرگونه دیگری از هنر بیان کند
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شود و در ضمن با تحلیول های احساسی رها میدر این پروسه کودک و نوجوان از فشار

افوزوده   اششدن تفکر انتقوادی در او، بور خودآگواهیهای اخالقی و برانگیختهارزش

اجتماعی خوود را بهبوود بخشود. نتیجوه آن  های شخصی وتواند ارزیابیشود و میمی

 .های مهم زندگی را درک کنودخواهد شد که او رفتارش را بهبود بخشد و بتواند موضوع

 

خوانند یا برایشوان های گروهی، کودکان و نوجوانان داستانی را بلند میدر کتاب درمانی

این خواندن انجام های جمعی در پی وگوی گروهی و فعالیتشود. گفتکتابی خوانده می

توانند مشکالت خود را بوا یابند که تنها نیستند و میها درمیشود. آنها در این بحثمی

 .دیگران سهیم شوند

 

درمانی برای حل مشکالت کودکان در بحران است، اما تنها بوه ایون مووارد اگرچه کتاب

توانود دهود، میطورکلی ادبیاتی که زندگی کودکان را بازتواب مویشود. بهمحدود نمی

 .های زندگی خود یاری دهدمشکالت و ناشناختهکودکان را در حل 

کتاب درمانی می تواند به کودکان کمک کند تا با مشکالتشان کنار آیند و برای برطورف 

به ظاهر ساده، می توان با مشوکالتی چوون  .با این روش کردن آن ها راه حل پیدا کنند

قر، ناتوانی جسمی، از خود بیگوانگی، سووانح و جنوگ جدایی و دوری، بیماری، مرگ، ف

برای کودکان معموالً درک و بیان  کنار آمد و رن  ناشی از آن ها را در کودک کم تر کرد.

احساسشان دشوار است و این درست جایی است که کتاب به یاری موی آیود.کودک بوا 

در آن به تجربه ها و نش، روندی را آغاز می کند که خواندن و تفسیر یک داستان در ذه

نیازهای خودش پاسخ می دهد تا به نوعی از خودآگاهی و درک از نیازهوا و احساسوش 

هنگامی که کودکان با شخصیت های داستانی ادبی آشنا و مدتی با آن ها درگیور  برسد.

ه در درونشان می گذرد را بر زبان آورند یوا نقاشوی اش می شوند بهتر می توانند آن چ

  درباره آن بنویسند.کنند و یا 
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عبارتنود از:  راهکارهای مستمر که می توانند همراه با کتاب درمانی به کهار رونهد.

فعالیتهای هنری، داستان نویسی، تئاتر، نمایشهای عروسکی، و عروسک بوازی. کوودک 

تواند داسوتانی را بوه  پس ازخواندن کتاب (یا پس از آنکه کتاب برایش خوانده شد) می

ته کند. پایان متفاوتی برای داستان بنویسد. نامه ای به یک یا چنود تون از درمانگر دیک

شخصیتهای داستان بنگارد یا در قطعات مشخصی از داستان، ایفای نقش کند. همچنین 

می تواند با استفاده از موواد گونواگون ، کووالژ تصواویر و مجسومه هوایی بسوازد کوه 

د. از نمایشوهای عروسوکی کامول بوا شخصیتهای داستان را به زندگی آنها ربوط دهنو

عروسکهای دست ساز و صحنه آرایی نیز به عنوان فعالیتهای جنبی استفاده شده است. 

تعداد و نوع این فعالیتها تنها توسط نیروی تخیل کودک و اشتیاق و تمایل درمانگر برای 

 آزمودن شیوه های خالق و ابتکاری تعیین می شود.

ه تنها در بحران ها و اختالالت مهم روانشناسی اثرگوذار کتاب درمانی، روشی نیست ک 

باشد. ممکن است کوودکی، 

نتواند بین آن چه کوه موی 

خواند و زندگی شخصی اش 

رابطه برقرار کنود، کتواب و 

ادبیات، برای کودکی دیگور 

هم ممکون اسوت تنهوا راه 

فراری باشد برای فرامووش 

کردن مشکالتش. با همه این 

ی هووا، کتوواب درمووانی بوورا

بسیاری از کودکان اثرهوای 

 مفیدی در بر داشته است.
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 فرآیند های کتاب درمانی 

کودکان هنگام کتاب درمانی سه 

 : فرایند را تجربه می کنند

-8، سهازی همانند فرایند -1

-9و  روانهی پاالیش فرایند

از آن جوا  . درون بینش  دنفرای

که کودکان و نوجوانان در بیشتر 

یت موارد خود را به جای شخصو

های کتاب یا قهرمان های اصلی 

داستان می گذارند، چنانچوه در 

پروژه های کتاب درمانی، کتاب 

 های مناسوبی گوزینش شووند، 

همانند سازی به آن هوا فرآیند 

کمک می کند تا مشکالت خود را شناسایی کنند و هنگامی که در می یابند در رویارویی 

امش و امنیوت موی کننود و از تنهوایی و با این گونه مشکالت تنها نیستند، احساس آر

تشویش آن ها کاسته می شود زمانی که این همانند سازی صورت گرفت، فرایند پاالیش 

روانی نیز انجام می شود. کودک و نوجوان از جنبه احساسی در گیر داستان می شوود و 

روانوی، می تواند احساسات خود را در شرایطی امن بروز دهد با همانند سازی و پاالیش 

.ایون گونوه  کودک و نوجوان برای تجزیه و تحلیل مشکالت خود توانمند تر موی شوود

تحلیل ها سبب افزایش آگاهی و در ک عمیق تر آن ها از خود وارتباط با دیگوران موی 

شود. این خود آگاهی کودک و نوجوان را قادر می سوازد توا دریافوت هوای خوود را از 

 ) فرآیند بینش درون (ش را بهبود بخشد.رخدادها دگرگون کند و رفتارهای
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 تان را در سفر با کتاب خواندن حل کنیدمشکل بدخوابی                        

 خوانیکتاب

تعطیالت بهترین وقت بورای سوفر 

کردن است، اما اگور قورار باشود از 

ای به قاره دیگری سوفر کنیود، قاره

جوت »خواهید با مسئله میطور چه

ابی ناشی از مسوافرت خویا بی« لگ

نرم  طوالنی با هواپیما دست و پنجه

 ؟کنید

جوت لوگ مواجه شدن بوا مسوئله 

هایی که از خانوه خصو  برای آنبه

ای ندارند که خانهکنند یا همکار می

ها را برای رفتن بوه سور کوار از آن

تر خواب بیدار کند، از هموه سوخت

اسووت. بوورای مواجهووه بووا مشووکل 

هوا بهتورین های خواب، این پن  روش بوه کموک کتابن ساعتبدخوابی و درست کرد

 .حل استراه

هایی کوه جوت وقت.ای که به کتاب ربط داشته باشد، جواب مثبت بدهیدبه هر برنامه-۴

ها قرار بگذارید و ببینیدشان، اما ایون موقعیوت لگ دارید، خیلی هم خوب است با آدم

نظر کنیود. کنود تبوادلان را درگیور میتوشود که درباره چیزی که ذهنوقتی بهتر می
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های تان ببرد. به جلسوهاش وجود دارد که خواباید، کمتر امکانجوری وقتی نشستهاین

  د.ها صحبت کنیعی کنید در این جلسهخوانی بروید و سخوانی و داستانکتاب

 ایشنیداری بوا صودهای به کتاب .های شنیداری گوش بدهیدصدای بلند به کتاب اب -9

ها هووا شخصوویتدر آن هووایی را پیوودا کنیوود کووهحتی کتاببلنوود گوووش بدهیوود.

فقط مراقوب باشوید انید بلند کنیود،توتان را تا جایی که میصدای دستگاهزنند،دادمی

 د.ها را نترسانیهمسایه

هایی یادتان باشد کتاب .اید بخوانیدهایی را بخوانید که همیشه دوست داشتهکتاب -3 

شووید بارهوا و بارهوا یوک جوری مجبور مینکنید که مجبورید بخوانید، اینرا انتخاب 

های خمار چنودین بوار بخوانیود، بودون ایون کوه سرسووزن ازش پاراگراف را با چشم

سردربیاورید. پیشنهاد این است، کتابی را انتخاب کنید که از همیشه از ته دل دوسوت 

اید بخوانید باشد که همیشه دوست داشته تواند کتابیاید آن را بخوانید. حتی میداشته

 .اش را داردکشیدید بخوانید. در حال و هوای جت لگ این کتاب ارزشو خجالت می

هوایی هسوتید کوه خواناگر از آن دسته کتاب .های قطور و سنگین بخوانیدکتاب -4 

 هوای قطوورقت جت لوگ بهتور اسوت کتابشوید، وموقع کتاب خواندن زیادی ولو می

 د.تان ببروانید دراز بکشید و خوابتجوری خیلی راحت نمیگین انتخاب کنید. اینسن

تان اصال نخوابیود توا وقوت خوواب شوب -0 

تان را با خوابتمام سطح تخت توانیدمی .برسد

های قطور جلد سخت بپوشانید تا هر وقت کتاب

توان تخت تان آمد، نتوانیود رویخواب به چشم

اید کوه قدر خستهحال این دراز بکشید. در این

 .جا کنیدها را جابهتوانید کتابحتی نمی
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 کتابخوان ها سالم ترند؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زیاد شنیده ایم که مطالعه بر توانائی های ذهنی، روحیات و احساسات تاثیرات شوگفت 

کوه اینجا قسمت هایی از یک تحقیق را آورده ایم  ما در انگیزی دارد. آیا درست است؟ 

ثابت می کند مطالعه فعالیتی است بسیار مفید. نگاهی به این مطلب بیندازید و دریابیود 

 که چرا خواندن کتاب می تواند بهترین تصمیمی باشد که تا به حال گرفته اید.
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 مطالعه استرس را کم می کند

زمانی که استرس دارید 

ترجیح می دهیود چوه 

کارهایی انجام دهیود؟ 

یووا پیوواده روی کنیوود؟ 

موسیقی گوش دهیود؟ 

محققوووان دانشوووگاه 

ساسکس اطمینان داده 

اند که در مواقع استرس 

بایوود مطالعووه کوورد. 

تحقیقاتی که انجام داده اند نشان داده است که مطالعه در مقایسه بوا موسویقی، پیواده 

روی و حتی قهوه بهترین روش برای غلبه به استرس است. افرادی که مورد آزمایش قرار 

 دقیقه توانسته بودند استرس خود را کاهش دهند. 6دند با مطالعه به مدت گرفته بو
 

 مطالعه بیخوابی را درمان می کند
 

ثابت شده است که مطالعه یکی از موثرترین راه ها برای آرامش و آمادگی بورای خوواب 

می باشد. نور موبایل و تلویزیون 

به مغز می گویند که اکنون زمان 

الی کوه بیدار شدن است در حو

خواندن کتاب در نور کوم تواثیر 

کامال متفواوتی دارد زیورا مغوز 

تشخیص می دهود کوه اکنوون 

 زمان استراحت است.
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 مطالعه از ما انسانی لطیف و مهربان می سازد

هنگامی که کتابی را مطالعه می کنید به خصو  کتاب های داستان، از نظر احساسی به 

با قهرمانان داستان برقرار می کنید. مطالعوات عمق داستان می روید و ارتباط احساسی 

نشان داده است کسانی که از نظر احساسی با داستان ارتباط برقرار می کنند در دنیوای 

 واقعی انسان های مهربان و دلسوزی هستند.

 

 مطالعه کارکرد مغز را تقویت می کند

 
روز  موی شوویم.چنداست که ما انسان ها پس از مطالعه باهوش تر تحقیقات نشان داده 

پس از پایان کتاب مغز ما تغییرات مثبتی را نشان می دهد. دانشمندان دریافته اند کوه 

بهبود در کارکرد مغز به دلیل ارتباطات شدید در مغز و تغییرات عصوبی اسوت کوه در 

 حافظه عضالنی ایجاد می شود.
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 مطالعه افسردگی را از بین می برد

بر اساس یکی از 

ر تحقیقات اخیو

مطالعه یکوی از 

بهترین روش ها 

بوورای مبووارزه 

اسووترس اسووت. 

در این تحقیوق 

بیمووارانی کووه از 

کتاب راهنموای 

خودخوان بورای 

از بووین بووردن 

استرس استفاده می کردند زودتر از کسانی که به کارشناس مراجعه می کردند توانستند 

 استرس را در خود کاهش دهند.

 

 مطالعه انسان را جذاب تر می سازد

مطمئنا یک انسان باهوش و تحصیلکرده برای دیگران جذابیت بیشوتری دارد. شخصوی 

که بتواند در هر حیطه موضوعی بحث کند توجه ها را به سمت خود جوذب موی کنود و 

 مورد تحسین دیگران واقع می شود.

 مطالعه به هدفمندی و غلبه بر مشکالت کمک می کند

را در قالب قهرمانان کتاب ها می بینیم و مدل هر چه بیشتر مطالعه کنیم بیشتر خودمان 

های رفتاری آن ها به زندگی خود منتقل می کنیم. این بدین معنی است کوه بوا دنبوال 

 کردن مثال های یک کتاب خوب انگیزه پیدا کردن عشق و رسیدن پیدا خواهید کرد.
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 مطالعه انسان را اجتماعی می کند

 

کسانی کوه مطالعوه موی کننود 

شتری برای شورکت در انگیزه بی

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

 گوناگون دارند.

 

 

 مطالعه توانائی های حافظه و تفکر را تقویت می کند

هر زمان که مطالعه می کنید در واقع ذهن را تعلیم می دهید.وقتی با کلموات جدیودی 

یود. مواجه می شوید مفهوم آن را کشف می کنید و در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کن

تحقیقات ثابت کرده اند که مطالعه، زوال را در قوه ادراک شخص کاهش می دهد. کسانی 

 که ذهن را با مطالعه برمی انگیزند بهتر می توانند مغز را زنده نگه دارند.

 

 مطالعه دایره لغات را باال می برد

هنگام مطالعه با کلماتی مواجه می شوید که به طور معمول به کار نمی برید. حتی کلماتی 

که اصال قبال به گوشتان نخورده است و معنی این کلمات را از محتوی متن کتاب متوجه 

می شوید. بنابراین مطالعه نه تنها دایره لغات شما را بیشتر می کند بلکه دانش و ادبیات 

 یت می کند.شما را نیز تقو

 مطالعه مهارت های نوشتن را تقویت می کند

هنگامی که مطالعه می کنید به طور ناخودآگاه روش نوشتاری نویسونده را تقلیود موی 

کنید. همانطور که موسیقیدان جوان تحت تاثیر ژانور خاصوی قورار موی گیورد شویوه 

 کنید. نویسندگی شما نیز تحت تاثیر کتاب هایی قرار می گیرد که مطالعه می
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 کتاب خوان ها از سالمت جسمی بیشتری برخوردارند

تحقیقات ثابت کورده 

اسووت کسووانی کووه 

عاشق مطالعه هستند 

بیشووتر ورزش مووی 

کنند و با اشتیاق تر از 

کسانی هستند که بوه 

روش هووای دیگووری 

اوقات فراغت خوود را 

می گذراننود. کتواب 

 این از سالمت بیشتری برخوردارند.خوان ها زمان بیشتری را در باشگاه می گذرانند بنابر

 

 مطالعه به شما کمک می کند روشن فکر و دوستانه تر باشید

ادبیات و داستان ذهن را به ایده ها و افکار جدید باز می کند و افق فکری را وسویع تور 

 می سازد.

 مطالعه به یادگیری زبان های خارجی کمک می کند

جدید را خیلی سریع تر و ساده تر یواد موی کسانی که عادت به مطالعه دارند چیزهای 

 بان های خارجی بیشتر مشهود است.گیرند. این پدیده در یادگیری ز

 

 مطالعه بر توانائی های شنیداری تاثیرات مثبت دارد

باور داشته باشید یا نه مطالعه می تواند بر توانائی های شنیداری تواثیر بگوذارد و فهوم 

ن تر می کند. اگر با صدای بلند مطالعه کنید این تواثیر کلمات و گرامرهای جدید را آسا

 قوی تر می شود.
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 مطالعه خالقیت را تقویت می کند

تصاویر رنگی با متن های ساده تاثیرات مثبتی بر خالقیت و مهارت های هنری کودکوان 

 می گذارد.این تاثیر بر روی جوانان نیز مشهود است.

 

 گیری می کندمطالعه از بیماری آلزایمر زودرس جلو

کسانی که به خواندن کتاب و حل جدول کلمات متقاطع عالقه دارنود کمتور مبوتال بوه 

بیماری آلزایمر می شوند. مغز هم مانند اعضای دیگر بدن نیاز به ورزش دارد و بهتورین 

 ورزش برای آن مطالعه می باشد.

 

 خواندن کتاب با صدای بلند روابط شما با کودکتان را تقویت می کند

روانشناسان اذعان داشته اند که اگر با صدای بلند بورای کودکانتوان داسوتان بخوانیود 

روابط خاصوی بوا آن هوا ایجواد 

خواهید کرد. بنابراین سعی کنید 

بیشتر بورای کودکانتوان کتواب 

بخوانید. البته ناگفته نمانود کوه 

تلویزیون و هر فعالیوت دیگوری 

نمی تواند به این اندازه تاثیرگذار 

 .باشد

 

 مطالعه کمک می کند که با مشکالت مالی مقابله کنید

درصد از کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند در مقایسه بوا  43بر اساس آمار سواد 

 درصد انسان های باسواد در فقر به سر می برند. 4
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 مطالعه به یادگیری بیشتر کودکان در مدرسه کمک می کند

عه می کردند و در کل مطالعه را دوست دارند یادگیری بچه هایی که قبل از مدرسه مطال

بهتری در مدرسه دارند. آن ها نه تنها در خواندن بلکه در ریاضیات و تمامی علوم بسیار 

 موفق هستند.

 مطالعه بر روی مجرمان تاثیرات مثبت می گذارد

زنودان بوا مطالعه میزان تکرار جنایت در میان زندانیانی که دوره های سوادآموزی را در 

) هر مدرسه ای که باز شود ، زندانی بسته .درصد کاهش داده است 35موفقیت گذراندند 

  می شود ! (

 مطالعه از شما یک سخنور خوب می سازد

هر چه بیشتر داستان بخوانید داستان گوی بهتری خواهید شد. کسانی که مدام در حال 

د و غیرضروری را هنگوام بوازگویی مطالعه هستند بهتر می دانند که چگونه اطالعات زائ

داستان حذف کنند و چگونه بر روی تمام شنوندگان تاثیرگوذار باشوند. ایون افوراد در 

 کانون توجه قرار دارند.

 مطالعه به ما در ساختن دنیایی بهتر کمک می کند

کتاب خوان های فعال همیشه 

نسبت به کسانی کوه مطالعوه 

ندارند فعالیت هوای خیریوه و 

نووه بیشووتری دارنوود. داوطلبا

مطالعه از ما انسان های خووبی 

می سازد کوه همیشوه آمواده 

کمک و یواری بوه نیازمنودان 

 هستند.
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 چقدر عمر می کنند؟« یار مهربان»دوستداران 

 ) نامهربانی با یار مهربان ، نامهربانی با خودمان است ! (  با یار مهربان ، مهربان باشیم !

 

نتیجووه مطالعووات محققووان 

، خوانودن دهودموی  نشان

کتواب عوالوه بور افووزایش 

تحموول انسووان، رابطووه ای 

مستقیم با افزایش امید بوه 

ایون تحقیوق  .زندگی دارد

همچنین نشان موی دهود، 

افرادی که دستکم روزانوه 

نوویم سوواعت کتوواب مووی 

خوانند، عمر طووالنی توری 

در مقایسه با آنهایی دارنود 

کووه اصووال مطالعووه نمووی 

این تحقیوق کوه روی .کنند

ادت های رفتاری سه هزار ع

سوال  05فرد باالی  630و 

د، همچنین نشوان انجام ش

دوسووتداران کتوواب و مطالعووه دو سووال بیشووتر از کتوواب نخوووان  داد، میووانگین عموور

شرکت کنندگان در این پژوهش علمی به سه گروه تقسیم شدند، آنها که بیش از .هاست

ه میزان مطالعه هفتگی آنها حداکثر ساعت و نیم در هفته کتاب می خواندند، افرادی ک 3

در این میان و بورای اعتبوار .ساعت و نیم بود و آنهایی که با کتاب خواندن قهر بودند 3
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یافته های علمی، عواملی نظیر جنس، نژاد و تحصیالت پاسخ دهندگان هم در نظر گرفته 

 93اول  ساله بسیار جالب و احتموال مورگ گوروه ۴9ه زمانی دنتیجه هم در یک باز.شد

درصد از کتاب نخوان ها، آمار مرگ  33در مقابل مرگ .درصد کمتر از دو گروه دیگر بود

نتای  این تحقیق با زبان آمار و ارقام .درصد بود 98کتابخوان ها در جریان تحقیقی فقط 

 :و روی کاغذ از این قرار بود

ل زندگی کردند و ماه یا کمی بیش از هفت سا 70از لحظه آغاز پژوهش، کتاب نخوان ها 

بور  د.سال به زندگی ادامه دادنو 2اه یا م ۴57دوستداران کتاب و مطالعه در همین مدت 

مواه زنودگی بیشوتر خواهود  93اساس این تحقیق، خواندن کتاب به معنوای تضومین 

دقیقه خواندن در روز هم می  35ه مطالعه بیشتر به معنی زندگی بیشتر است اما چگر.بود

 ت.را به ارمغان آورد هرچند نقش کتاب را نباید در این میان نادیده گرف تواند عمر بیشتر
 

 

 کتاب انسان را سرگرم و سرگرمی عمر را زیاد می کند -��✌✌

 

مدیر مسئول نشر ندای سینا در این باره به خبرنگار ایرنا موی گویود: کتواب دنیاهوای 

را آزاد کرده و انورژی  ناشناخته را کشف می کند، در جستجوی ناشناخته ها رفتن، فکر

زیادی را برای خواننده به دنبال دارد هرچند تالش برای رسیدن به پایان کتواب، باعوث 

ندا مشیریان با بیان اینکوه کتواب انسوان را سورگرم و . اشتیاق و هیجان زیاد می شود

سرگرمی عمر را زیاد می کند، می افزاید: کتاب به انسان آموزش می دهد؛ دوسوتی کوه 

ی و لذت برای خواننده را به ارمغان می آورد، مطالعه به مخاطب اعتماد به نفوس و شیرین

به گفته وی، کتاب خواندن انسان را با دنیای  .عشق می دهد و عاشق عمری طوالنی دارد

بلکه  ها نیست،دیگر آشنا می کند و زندگی تنها محدود به زندگی محدود با دیگر انسان

مشویریان . د که توسط نویسندگان بزرگ خلق شده اسوتزندگی دیگری هم وجود دار
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خوانند، بیشوترین شناسان، افرادی که کتاب می ادامه می دهد: بر اساس مطالعات روان

دارا هستند کوه در کنوار « تئوری ذهن »قدرت همدلی با دیگران و قابلیتی را با عنوان 

ر و عالیق دیگران را هم مدنظر آنچه خود به آن اعتقاد دارند، قادر خواهند بود عقاید، نظ

این نویسنده کودک و نوجوان اضافه می کنود: ایون  .قرار داده و درباره آن قضاوت کنند

افراد قادر خواهند بود بدون اینکه عقاید دیگران را رد کنند یا از عقیوده خوود دسوت 

رد کوه وی می گوید: تعجبی ندا .بردارند، از شنیدن نظرات و باورهای دیگران لذت برند

های بهتری باشند، کتاب خواندن تجربوه زنودگی دیگوران بوا چشوم ها آدمخوانکتاب

غیرواقعی و آموختن این نکته است که چگونه بدون اینکوه خوود در مواجرایی دخیول 

ها بوه خوانمشیریان با بیان اینکه کتاب .باشی، بتوانی دنیا را در چارچوب دیگری ببینی

همه آنها دسترسی دارند، می افزاید: این افراد چیزهوایی  روح هزاران آدم و خرد جمعی

هایی را تجربه ها امکان ندارد از آن سر درآورند و مرگ انسانخواناند که غیر کتابدیده

 به گفته این نویسنده، کتابخوان ها بیشتر از سون.شناسنداند که هرگز آنها را نمیکرده

 .تر هستند شان عاقل
 
 

  یات قهرمان های داستان به تجربه خودتبدیل تجرب-��✌✌

 

مشیریان می گوید: یک تحقیق ثابت کرده که هر اندازه بیشوتر بورای کودکوان کتواب 

تر ها عاقولشود، ایون بچوهتر و در نهایت باعث میدر آنها قوی« تئوری ذهن»بخوانیم، 

 .شوان بواالتر رودکورده و قودرت درک خوود بیشوتر انطبواق پیودا بوده، بوا محویط

های برای خوانندگان تبدیل بوه تجربوه های داستانهای قهرمانوی با بیان اینکه تجربه

کشد، تبودیل بوه شود، ادامه می دهد: هر درد و رنجی که شخصیت داستان میآنها می

شود که خواننده باید تحمل کند، افرادی که کتاب می خوانند، هزاران بار زندگی باری می

این نویسنده اضافه موی کنود:  .ها چیزی می آموزنداز این تجربه کنند و از هر کداممی
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ترین وجوه در پنهانیکند و با خواندن آن، کتاب خوب، بلندپروازی انسان را تحریک می

وی با بیان اینکه مطالعه،  .رسیمشخصیت انسانی خود به حس نزدیکی با یک فرهنگ می

ید: ادبیات بهترین سالح در مقابل تعصب و می افزا روح و جسم انسان را تغذیه می کند،

هوا، باورهوا و رسووم شده مردم، زبانکتاب خوب، بهترین دفاع در برابر عقاید تحریف 

هوا مدیر مسئول نشر ندای سینا، ادبیات را دشمن طبیعی همه دیکتاتوری .مختلف است

حوس امیود و دهد و خوانودن دانسته و می گوید: ادبیات نارضایتی را در جهان رشد می

آورد؛ جایی کوه موردم ای بهتر را در درون شهروندان به وجود میآرزوی داشتن جامعه

کنود، به گفته وی، وقتی یک نفر مطالعه می .بتوانند رویاهای خود را آزادانه دنبال کنند

ها نزدیک کنود، ادبیوات میول رویکردی انتقادی پیدا کرده تا واقعیت را به دنیای کتاب

 د.کنبیدار می دادن و ایستادن مقابل سلطه تغییر درونی برای
 
 

  کتاب خوب راهی برای تجهیز در برابر نادرستی ها -��✌✌

 

می گوید: خوانودن کتواب خووب انسوان را در « باغبان دانا و درخت مهربان »نویسنده 

مواجه با نادرستی ها در جهان مجهز می کند؛ با کتاب خوب می تووان در جهوت تغییور 

ها خلوق ها و محودودیتوشید و آن را به دنیای تخیلی کوه بوا وجوود کاسوتیجهان ک

وی با بیان اینکه مطالعه بهترین نوع سرگرمی اسوت، اداموه موی  .ایم، نزدیک کردکرده

گیرنود و شوند، رنگ و بویی جوادویی بوه خوود میدهد: وقتی کلمات با هم ترکیب می

این نویسنده کودک و نوجوان خواندن را  .ای برای تجربه زندگی دیگران می شونددریچه

های خوب امید به تغییر زندگی های آزاد می داند و می افزاید: کتابشالوده تربیت انسان

وی با . بخشدتر ارتقا میهای موجود را برای ایجاد جامعه ای عادالنهو غلبه بر محدودیت

می دهود: بایود  سازد، ادامههای بهتری می های خوب از ما آدمبیان اینکه مطالعه کتاب

العاده و در عین حال ابزاری برای بهتر فرزندان خود را قانع کنیم که خواندن لذتی خارق
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های به گفته مشیریان، مطالعه راهی برای آمادگی بیشتر در مواجهه با چالش .شدن است

 .موجود است
 

 با کتاب شاد و غمگین می شویم -��✌✌

 

است، با توجه به ظرفیت کتاب، می توان از آن بورای شواد و یک روانشناس نیز معتقد  

بیش از آن است که « یار مهربان»غمگین کردن کسی استفاده کرد زیرا توانایی های این 

سپیده خلیلی می گوید: برای افرادی که تمایلی به خواندن کتاب .در ذهن ما وجود دارد

ندازه می تواند کارآیی داشته باشود تا چه ا ندارند هنوز آشکار نشده این کاالی فرهنگی

می تواند یکی از فواید این عادت نیک و بنابراین افزایش امید به زندگی و طول عمر هم 

 .پسندیده باشد
 
 

 کیفیت عمر کتابخوان ها بهتر است -��✌✌

 

یک نویسنده نیز در این باره می گوید: به جرات می توان ادعا کرد که افراد کتابخوان نه 

ل عمر بیشتری دارند، بلکه از عمری با کیفیت برخوردار هستند زیرا هر انودازه تنها طو

آگاهی بشر بیشتر باشد، می تواند برای رفع مشکالت خود راهکارهای بهتر و عملی تری 

کتاب عصاره ای از تفکرات، تمایالت، تجارب، آرا و اندیشه افرادی اسوت کوه  پیدا کند،

 .ده اندعمری را صرف بدست آوردن آن کر

: به همین دلیل افراد کتابخوان عالوه بور اینکوه از پروین پناهی ینگی قشالق می افزاید

سرگرم هم شده و فکرشان نیز ارتقوا  تمام این تجارب و اندیشه ها بهره مند می شوند،

به گفته وی، کتاب یاری بی زبان و مهربان است که می توان آن را خواند، درباره  .می یابد

ت و اظهار نظر کرد، شخصیت های مورد عالقه آن را تحسین و آنهوایی را کوه آن قضاو
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مطالعه آزاد را در رفتار شخصی « روباه مهربان  »نویسنده کتاب  .نفی کرددوست نداری، 

 755و اجتماعی انسان موثر دانسته و ادامه می دهد: شاید بعود از مطالعوه یوک کتواب 

مه از آن را حفظ کرد اما تاثیری کوه هموین چنود صفحه ای، تنها بتوان چند جمله یا کل

جمله در عمق روان و شخصیت ما می گذارد، بسیار ژرف است و زمانی که مطلبی نوشته 

یا درمورد مسئله ای صحبت می کنید، حافظه شما ناخودآگاه از اندوخته های پنهانتوان 

 .استفاده می کند
 

 بدون هزینه با کتاب سفر -✌��✌

: آشنایی با شیوه زندگی افوراد، فرهنوگ هوا، اقلویم و  ات مطالعه کتاب یگر تاثیراز د 

جغرافیای ملل مختلف در روح انسان تاثیری خا  دارد و گویی ما را به سوفر موی بورد 

بوودون اینکووه هزینووه ای 

بپووردازیم، ارزش مطالعووه 

آثار بزرگ نیز بوه هموین 

خاطر است یعنی کشاندن 

مخاطب به درون مواجرا و 

و به چوالش  درگیر کردن

کشوویدن افکووار او زیوورا 

مخاطب بدین ترتیوب بوا 

شخصیت ها زندگی کرده 

و خووووود را جزیووووی از 

قهرمانان داستان می داند 

و این باعوث صویقل روح 

 .انسان می شود
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 شان شد؟توان عاشقهایی هستند که میچرا کتاب خوان ها بهترین آدم

 کورد، آنچوهاش ادعوا مییسوندهکوه نوای در مجله تایم منتشر شد چندی پیش، مقاله

زودی از بین خواهد رفت؛ چرا که میزان مطالعه عمیق شود بهنامیده می« مطالعه عمیق»

خواننود و بوا وجوود ها سرسری کتاب میها کمتر شده و این روزها دیگر آدممیان آدم

. کنودیها روز به روز تقلیل پیدا مهای کتابمطالب خالصه شده اینترنتی تعداد خواننده

هوای ها در قیاس با افراد عوادی آدمخواننکته اینجاست که مطالعات ثابت کرده، کتاب

هایی روی این کره خاکی باشند که ارزش تری هستند و شاید تنها آدمتر و باهوشخوب

 ��✌✌ د.باشن عاشق شدن را داشته
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اند، کسانی که دهانجام دا 9552 و 9556 هایشناسان در سالبر اساس مطالعاتی که روان 

ها بیشترین قدرت همدلی بوا دیگوران را دارنود و قوابلیتی خوانند میان انسانرمان می

توانند عقاید، که در کنار آنچه خود به آن اعتقاد دارند، می« تئوری ذهن»دارند با عنوان 

 .نظر و عالئق دیگری دیگری را مدنظر قرار دهند و درباره آن قضاوت کنند

  

توانند بدون این که عقاید دیگران را رد کنند یا از عقیده خودشوان دسوت میها آن -۴

 .بردارند، از شنیدن عقاید دیگران لذت ببرند

های بهتری باشند. کتاب خواندن تجربه کردن ها آدمخوانتعجبی هم ندارد که کتاب -9 

ن ایون کوه زندگی دیگران با چشم غیرواقعی است. یاد گرفتن این نکته که چه طور بدو

 .خودت در ماجرایی دخیل باشی، بتوانی دنیا را در چارچوب دیگری ببینی

هوا دسترسوی دارنود. ها به روح هزاران آدم و خرد جمعی همه این آدمخوانکتاب -3 

امکان ندارد از آن سر دربیاورنود و مورگ ها خواناند که غیر کتابها چیزهایی دیدهآن

 .شناسیدها را نمید که شما هرگز آنانهایی را تجربه کردهانسان

اند که تماشای اند که زن بودن چیست و مرد بودن یعنی چه. فهمیدهها یاد گرفتهآن -4 

 .ترندها بسیار از سنشان عاقلخوانرن  دیگران یعنی چه. کتاب

  

قودر بیشوتر بورای کودکوان کتواب ثابت کرده که هر چه 95۴5 تحقیق دیگری در سال

ها شود ایون بچوهشود و در نهایت باعث میتر میها قویدر آن« تئوری ذهن»بخوانیم، 

 .شان باالتر برودبیشتر انطباق پیدا کنند و قدرت درک شانتر شوند، با محیطواقعا عاقل

  

شود. هر درد ها میهای خود خوانندهها تبدیل به تجربههای داستانهای قهرمانتجربه -

شود که خواننده بایود تحمول کشد، تبدیل به باری میان میو رنجی که شخصیت داست

ها چیزی کنند و از هر کدام از این تجربهها هزاران بار زندگی میهای کتابکند. خواننده

 .گیرندیاد می
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اگر دنبال کسی هستید که شما را تکمیل کند و فضوای خوالی قلبتوان را پور کنود،  - 

ها و متروها و... پیودا کنیود. چنود ها، پارکشاپکافی ها را درخوانتوانید این کتابمی

 .ها را به جا خواهید آورددقیقه که صحبت کنید، آن

 کنندبرقرار میزنند، با شما رابطه ها با شما حرف نمیخوانکتاب - 

نویسند. صورفا بوه سوواالتتان هایشان انگار برایتان شعر میها یا مس ها در نامهآن - 

ها پاسخ شما و تئوری ترین فکرهاکنند، بلکه با عمیقند یا بیانیه صادر نمیدهجواب نمی

 .هایشان مسحور خواهند کرددهند. شما را با دانش باالی کلمات و ایدهرا می

  

تحقیقات دیگری در دانشگاه برکلی نشان داده، کتاب خوانودن بورای کودکوان باعوث 

 .دهندها یاد نمیز در مدرسه به آنها کلماتی را یاد بگیرند که هرگشود آنمی
 

 ندطور از زبانش استفاده کداند چهبه خودتان لطف کنید و با کسی قرار بگذارید که می -

 .کنندفهمند، درکتان میها فقط شما را نمیآن -

ها فقط باید عاشق کسی شوند که بتواند روحشان را ببیند. این آدم باید کسوی آدم -

کند هایی از روح شما دسترسی پیدا میکند و به بخشوذ میباشد که به روح شما نف

 .اش نکرده استکس دیگر قبال کشفکه هیچ

کنند این اسوت کوه کامول نبوودن ها میها با آدمبهترین کاری که خواندن داستان -

شود ذهن شما سعی کند از ذهن دیگران سور در بیواورد. ایون ها باعث میشخصیت

کنند. ممکن است همیشه با شما موافق نباشوند، ی پیدا میها توانایی همدلجور آدم

 د.کنند ماجراها را از زاویه دید شما ببینناما سعی می

 .تنها باهوشند که عاقل هم هستند ها نهآن -
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بوواهوش بووودن همیشووه هووم  -

خوشایند نیست، اما عاقول بوودن 

کند. همیشوه ها را تحریک میآدم

هووایی کووه مقاومووت در برابوور آدم

شود چیزی ازشان یواد گرفوت می

عاشق یوک آدم کمی سخت است. 

تنها کیفیوت خوان شودن نوهکتاب

برد، بلکه باعوث وگو را باال میگفت

 .وگو باال برودشود سطح گفتمی

های حافظوه، ها به دلیل دایره وسیع واژگانشان و مهارتخوانبر اساس تحقیقات، کتاب 

خوانود در قیاس با آدمی معمولی که کتواب نمیها تری هستند. ذهن آنهای باهوشآدم

توانند بوا دیگوران ارتبواط شکل موثرتری می تر و بهتوانایی درک باالتری دارد و راحت

 .برقرار کنند

قرار و مدار گذاشوتن بوا  -

آدم اهوول کتوواب بووه قوورار 

گذاشووتن بووا هووزاران نفوور 

ای را ماند. انگار که تجربهمی

 که او با خواندن زندگی همه

ها بوه دسوت آورده این آدم

در اختیار شما قورار دهود، 

انگار با یوک کاشوف قورار 

 .گذاشته باشید
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 کشند؟ها برای کتاب صف نمیچرا مردم ایران مثل ژاپنی

 

این شرایط برای ژاپن نه به واسطه نشستن و به نفت و گاز و ثروت ملوی  -��✌✌

مطالعه و مطالعه و سختکوشی و خیره شدن و دل بستن و سهم خواستن، که با مطالعه و 

، مردمان کشوری که سختکوشی و سختکوشی تحقق یافته و اگر این تالش عمومی نبود

به واسطه محدودیت جغرافیایی، از محدودیت دسترسی به مواد اولیه رنو  موی برنود و 

میلیارد دالر واردات دارد، دیگر توان برپایی دوباره تمودن شوان را  655سالیانه بیش از 

 داشتند...ن

پیرامون قیمت باالی کتب به عنوان انگیزه اصلی موردم « تابناک»پس از انتشار گزارش 

برای کاهش گرایش به این محصول کلیدی، نقدی اساسی از سوی برخی منتقدان تیزبین 

آمد و آن هم قیاس وضعیت ایران با دیگر کشورهای توسعه یافتوه و به این موضوع وارد 

دهود د کتاب در این کشورها بود؛ موضوعی اساسی کوه نشوان میمیزان مطالعه و خری

شاید بی انگیزگی مردم برای هزینه در حوزه کتاب، به مراتب پراهمیوت تور از افوزایش 

 شدید قیمت کتب باشد.

، تردید نداشته باشید که اگر نسبت متوسط سطح مطالعوه عموومیِ «تابناک»به گزارش 

ن توسعه یافتگی علمی و صونعتی ایون کشوورها کشورهای مختلف با میزادر « واقعی»

قیاس نمود، ارتباطی مستقیم را شاهد خواهیم بود، بدین معنا که هرچه میوزان توسوعه 

پژوهشی و صنعتی یک کشور باالتر باشد، سرانه مطالعوه روزناموه هوا و -یافتگی علمی

کشووری  کتب در این کشورها بیشتر است و بارزترین مصداق در این زمینه ژاپن است؛

و همان نوع رفتار مردمان ایران  است« کاالهای ضروری»که کتب برای مردمانش یکی از 

 دهنود.هوا در قبوال کتواب انجوام میزمین برای تهیه کاالهای اساسی شوان را ژاپنی
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ایم که در بامداد و پویش از روشون فراموش نکرده در ایران  ای راهنوز صف شیر شیشه

ای شویر هوای شیشوههای طوالنی برای خرید بطریشب، صف شدن هوا یا در پاسی از

شد و شاید بتوان این رفتار را نه برای خوراک کوه بورای یوک مقابل مغازه ها برقرار می

شوود، محصول خواندنی در ژاپن تماشا کرد و اگر در آمریکا برای آیفن صف کشیده می

مین آفتواب تابوان اموری و در سورز صف می کشنددر ژاپن برای کتاب یعنی این اتفاق 

کتواب ها بورای آخورین شود. یکی از مشوهورترین ایون صوفغریب نیز محسوب نمی

 شد.در نوع خود اتفاق منحصر به فردی محسوب میموراکامی رخ داده بود که 

 

 ۴4اشهای زیوارتیرنوگ و سوالسوکورو توازاکی بی»های مستمر خریداران کتاب صف

/色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年  »ر سراسور ژاپون که د

ها تعطیل نکنند ب فروشیها برقرار شده بود، باعث شد یک هفته کتافروشیکتاب مقابل

و به صورت شوبانه روزی 

در حووال فووروش کتوواب 

توا بودین ترتیوب باشند 

یکووی از « بونگیشووونجو»

بزرگترین ناشران ژاپنوی 

تیوراژ ایون اعالم کند که 

کتوواب از یووک میلیووون 

نسخه عبور کرده و جالب 

نکه چنین تیراژ با توک ای

ای کتواب و حاصل اتفاقاتی نظیر خرید چند هوزار نسوخه نسخه فروشی به دست آمده

 توسط دستگاه های مختلف ژاپن نبوده است!

                                                           
14 Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage   
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 95۴5دیگر اثر موراکامی که در آوریل « Q841»این اتفاق البته چندان تازگی نیز ندارد و 

ب فروشی ها برای فروشش بوه صوورت منتشر شد نیز با اتفاق مشابهی همراه بود و کتا

جنگول »شبانه روزی باز بودند و البته این موضوع درباره نویسنده ای که فروش کتواب 

میلیون نسخه بوده، اتفاق عجیبی نیست و ژاپنی ها  ۴5بیش از اش تنها در ژاپن « نروژی

ند و از اند برای کتاب به اندازه خوراک، پوشاک و مسکن شان ارزش قائل هستثابت کرده

توانسوتند بوه سوادگی و بوه سر شکم سیری نیز در پی کتاب نیستند که اگر بودند، می

 هایش را خریداری کنند.صورت آنالین کتابها

آنها برای کتاب حرمت قائلند، کما اینکه برخی از فرزانگان و پیشینیان ما نیز برای کتاب 

خسوتین نسوخه از کتواب چنین است که وقتی یوک ژاپنوی ن حرکت قائل بودند و این

شود که رفتاری شبیه به قهرموان خرد، با فالش صدها دوربین مواجه میموراکامی را می

اند و کتواب خووانی چنوین ارزش واالیوی در ها یا فاتحان یک قله مرتفع را با او داشته

که وقتی نام ژاپنی این کتاب را جست و جوو کنیود، بوا  شرقی ترین سرزمین قاره دارد

یمووی از سوویل عظ

تصوواویر مواجووه 

شووووید کوووه می

هووا بووا ایوون ژاپنی

کتاب و دیگر کتب 

انوود و ثبووت کرده

دقیقاً انگار با یوار 

مهربووانی عکووس 

و یادگاری گرفتوه 

بوووه اشوووتراک 

 اند.گذاشته
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دهد و برخی کتب چهره های مطرحی همچون همین ماجرا در کشور خودمان نیز رخ می

نسخه نیز  055ار از نویسندگان مطرح دیگر به احمدرضا احمدی به دو هزار نسخه و بسی

رسد، چه رسد به آنکه برای خرید یک جلد کتاب صفی برپا شود و یا در جلسه نقد و نمی

بررسی کتابی مهم، سیل جمعیت، امکان نفس کشیدن را دشووار کورده باشود! طبیعتواً 

نه هایی همچون ای که کتاب به عنوان یک عنصر حیاتی به بهاچنین انتظاراتی در جامعه

اگر چنین غلغله ای نیوز برپوا شود حکم رویا را دارد و گرانی کاغذ وارداتی، خریده نمی

شود، نه برای خودِ کتاب برای دیدن و امضاء گرفتن و پز روشنفکری دادن عده ای تحت 

عنوان کتاب خوان است.شاید برخی بگویند باید نسخه های الکترونیوک کتوب توسوعه 

الت دیگر، کارکرد کتاب را در دنیای کنونی محدود کرده اند. آیوا کتوب یابد و یا محصو

الکترونیک و حتی کتابخوان های الکترونیک در ایران یک هزارم ژاپن توسعه یافته و یا 

آیا توسعه دیجیتال و سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات در ایرانی، دهم ژاپن شده 

نسخه کتاب چواپی را ظورف یوک هفتوه ها همچنان یک میلیون است؟ پس چرا ژاپنی

خرند و نسخ الکترونیک نیز طبیعتاً فروش خود را دارند و چرا در مملکتی که نسوخه می

شود و الجرم به خرید نسخ چاچی هستیم، کتب بوا الکترونیک بسیار محدود منتشر می

 شود؟!تیراژ یک دوهزارم ژاپن منتشر می

پیشینه و تاریخ و افتخارات( خودمان جسوت.  ها )و نه تمدن وپاسخ را شاید در فرهنگ

سپس بمباران اتمی کشورشوان سال پیش و در پی جنگ جهانی و  85م ه مردمان ژاپن

تقریباً با خاک یکسان شد، بخش اعظمی از قلمرو ژاپن از جمله کره جدا شد و این کشور 

طبیعتاً اگور به جزایری که مجموعاً کمتر از یک چهارم ایران وسعت دارند محدود شد و 

ایران هفتاد سال پیشین یک خرابه بدون ثروت ملی به نام نفت نیز بود و حتی در گوشه 

بایست به هموت امروز میای از این جهان و نه در منطقه ای سوق الجیشی قرار داشت، 

مردمانش همتراز ژاپن یا حداقل کره در حوزه علمی، صنعتی و اقتصادی باشد اما چنین 

 نشد.
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میلیوون جمعیوت،  ۴98اپون بوا امروز ژ

سومین اقتصاد بوزرگ جهوان را از نظور 

تولبید ناخالص داخلی در اختیار دارد و با 

میلیارد دالر در هور  755صادرات حدود 

سال، چهارمین صادرکننده بزرگ جهوان 

ها بیش است و امروز درآمد سرانه ژاپنی

هزار دالر و درآمد سرانه ما ایرانی  33از 

هزار دالر گزارش شده که ها حدود چهار 

مقایسه این اعداد به خودی خود نشوان 

دهد فاصله دو کشوور چقودر عمیوق می

هووا وقتووی کووه در اسووت و ایوون قیاس

آیود، های علمی و صنعتی پیش میحوزه

در برخوی شود و ای عجیب تر میفاصله

 مانند.حوزه ها، کشورهایی همچون آمریکا نیز از ژاپن عقب می

ژاپن نه به واسطه نشستن و به نفت و گاز و ثروت ملی خیره شدن و دل  این شرایط برای

بستن و سهم خواستن، که با مطالعه و مطالعه و مطالعوه و سختکوشوی و سختکوشوی و 

سختکوشی تحقق یافته و اگر این تالش عمومی نبود، مردمان کشوری کوه بوه واسوطه 

ه رن  می برند و سالیانه بیش محدودیت جغرافیایی، از محدودیت دسترسی به مواد اولی

میلیارد دالر واردات دارد، دیگر توان برپوایی دوبواره تمودن شوان را نداشوتند.  655از 

کواالیی »ها بر روی مغزهایشان سرمایه گذاری کردند و اسوتفاده شوبانه روزی از ژاپنی

ی امروز سرآمد توسعه یوافتگ ای فراموش نکردند تاتحت عنوان کتاب را لحظه« اساسی

ژاپنی ها امروز کتاب خوان نشوده انود و آن زموان کوه باشند. تردید نداشته باشید که 

درآمد سرانه شان بسیار اندک بود، کتاب خوان بودنود و اساسواً کتواب خووانی رابطوه 
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اگر داشت، کویتی و قطر و دیگر کشوورهای  کهمستقیمی به سرانه باالی درآمدی ندارد 

انی قرار داشتند یا در هند، سرانه مطالعه بسیار اندک ثروتمند در رتبه نخست کتاب خو

 بود!

آیا روزی فراخواهد رسید که هر خیاط، نجار، کفاش، مکانیک و... حداقل همواره کتبوی 

درباره حرفه اش روی میز کارش باشد و مطالعه برای دانشجوی مملکت موان بوه کتواب 

فراخواهد رسید که کالن سرمایه روزی  ارائه شده توسط استاد راهنما محدود نشود؟ آیا

داران کشور به طمع سود کالن حوزه کتاب، در عوض سواخت مسوکن، در پوی سواخت 

ای برآیند و آیا روزی فرا خواهد رسید که درهای کتاب فروشی های زنجیرهکتاب فروشی

 -نه یک شبانه روز یا یک هفته  -برای فروش یک کتاب تازه نشر یافته، تنها یک ساعت 

 خواند؟ «رویای ایرانی»را ر بسته شود؟ آیا این خودخواهی است که چنین آرزویی دیرت
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است که در جوامعی که سرانه مطالعه کتاب باالتر از نکته جالبی که کشف کرده ام این  -

مربووط بوه کتواب و کتوابخوانی و  سایر جوامع است ، حتی در فراوانی تصاویر کتاب یا

گرفته اند ، بواز بواالتر و  عکس سلفی ب خوان ها با کتابتصاویری که کتا کتابخانه و یا

 وخیلی پوایین بیشتر از جوامعی است که مطالعه نمی کنند یا سرانه مطالعه کتاب پایین

ویر موجود کتاب در فضوای مجوازی درصد تصا 20من به جرات می توانم بگویم است . 

  که سرانه مطالعه باالیی دارند .است مربوط به کشورهایی 

 

 خوانی و رؤیاپردازی سازند اصلی آینده ماها، کتاببقای کتابخانه

 

 خوانی و رویاپردازیکتاب
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«  .دینده ما را می سهازآو رؤیاپردازی  کتابخوانی ،کتابخانه»  -��✌✌

های ادبیات کودک و نوجوان، ترین نویسنده، از سرشناسنیل گیمنکه این سؤالی است 

 .داده استدر سخنرانی خود به آن پاسخ 

های مختصری درباره این ایده کوه موا در جهوان پساباسووادی چند سال پیش صحبت

ای کنیم صورت گرفت؛ جهانی که در آن توانایی درک کلمات نوشتاری به گونهزندگی می

ها مهمتر از همیشه هستند. ما جهوان را بوا اند. واژهحشو و زاید بود. اما آن روزها رفته

« تخیلی و فانتزی چینادبیات علمی »در اولین همایش  9558سال   کنیمکلمات سیر می

چینی را کنار کشیدم و از او پرسیدم: چرا   شرکت کردم. یک جا یکی از مقامات بلندپایه

هاست جایگاهش را از دست داده است؟ او بوه مون تخیلی؟ این ژانر مدتادبیات علمی

شورطی کوه بواهوش هسوتند، به« ارساختن ابوز »ها در گفت: خیلی ساده است. چینی

 .دت و ابداع ندارنها بدهند. اما خالقیدیگران برنامه را به آن

هوای اپول، توانستند تخیل کنند. بنابراین هیوأتی را بوه آمریکوا بوه کمپانیها نمیآن

های خالقانوه جا درباره آینوده ایودهمایکروسافت و گوگل فرستادند و از افرادی که آن

ت تموام ایون افوراد در کوودکی ادبیواها متوجه شودند کوه کردند. آنداشتند، سوال 

  د...خواندنتخیلی میعلمی

هوا و هدف از ایجواد آن« ها معنای کتابخانه »  ویکم دربارهمن نگرانم مردم قرن بیست

بدانیود، «  هواقفسه کتاب »قط  دچار سوءتفاهم شده باشند. اگر شما یک کتابخانه را ]ف

های چواپی نظر برسد که بیشترِ کتابی قدیمی و منسوخ در دنیایی بهممکن است تفکر

اصولی  نکوردن مسوئلهمعنای درکدر قالب دیجیتالی هم موجودند. اما اصوالً همین بوه

ای از اطالعات است که به هر شهروند حق دسترسی برابور کتابخانه صندوقچه …است. 

ای پیامک و ایمیل و اطالعات نوشتاری، سواد خواندن در دنی دهد.اش را میمایهرونبه د

 .بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده
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بنویسیم، ما به شهروندان جهانی نیاز داریم که به راحتی بتوانند ما نیاز داریم بخوانیم و 

خوانند، نکات باریک را درک کنند و بتوانند منظورشان را به بخوانند، بفهمند که چرا می

 د.هههای آینههده هسههتنها واقعهها دروازهنهههکتابخادیگووران بفهماننوود. 

کنیم کوه مقاموات برانگیز است که در سراسر جهان مشاهده مویبنابراین خیلی تأسف

جویی در منوابع موالی بوه کوار محلی بستن کتابخانه را به عنوان راه آسانی برای صرفه

 .وز خرج کننددزدند تا برای امرکه متوجه باشند دارند از آینده میاند، بدون اینگرفته

هموه موا کودکوان و بزرگسواالن،  …بندند کوه بایود بواز باشوند. هایی را میها درآن

 .نویسندگان و خوانندگان باید رویاپردازی کنیم. ما باید تخیل خود را به کوار بیانودازیم

که موا در تواند چیزی را تغییر دهد. اینکس نمیخیلی آسان است که وانمود کنیم هیچ

تیم که جامعه عظیمی دارد و هر فرد خیلی کمتر از هیچ است؛ یک اتم، یوک جهانی هس

شان را بارهوا و دانه برن  در یک مرزعه. اما حقیقت این است که افراد هستند که دنیای

کوه چیزهوا ها این کار را با تخیل اینسازند و آنافراد، آینده را می .دهندبارها تغییر می

در پاسخ به این سوال کوه  « آلبرت اینشتین»  .دهندانجام میتوانند متفاوت باشند، می

توووانیم چطووور می

های باهوشووی بچووه

داشوووته باشووویم، 

خیلووی سوواده امووا 

خردمندانووه گفووت: 

خواهیوود اگوور می

فرزنوودان باهوشووی 

داشوووته باشوووید، 

های جن و پری قصه

 ؟برایشان بخوانید
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  چند نکته جالب در مورد فواید کتاب خواندن 
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ن، کتاب ها شما را وادار موی وبرخالف تلویزی :مطالعه یک فرایند فعّال ذهنی است -۴

کنند که از مغز خود استفاده کنید. در هنگام مطالعه شما بیشتر فکر می کنید و باهوشتر 

 .می شوید

برای هر موضوعی روی کره ی زموین، کتوابی  :مطالعه پایه های مهارت را می سازد -9

اند که می توان آن را مطالعه نمود. چرا؟ چون کتاب خوانودن بوه روشون شودن نوشته 

موضوعات پیچیده کمک می کند. کتاب ها اطالعاتی را فراهم می کنند که از بحث هوای 

 .کالس درس عمیقتر هستند

به خاطر دارید که در دوران  :مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد -3

معنی یک کلمه را با خواندن لغات دیگر موجود در یک جملوه یواد موی  ابتدایی چگونه

گرفتید؟ همین فایده را کتاب خواندن دارد. مخصوصاً وقتی که کتاب هوای سونگین )از 

نظر مفهومی( را مطالعه می کنید، خودتان را با لغت های جدیدی مواجه می ببنید که در 

 د.الت عادی با آنها سر و کار نداریح

لعه به شما این امکان را می دهد که به صورت اجمالی بوا سوایر فرهنوگ هوا و مطا -4

منطقه ی مورد عالقه ی شما برای گذراندن تعطیالت کجاسوت؟ بوه  :مناطق آشنا شوید

شما پیشنهاد می کنم که درباره ی آن مناطق خیلی مطالعه کنید. هرچه اطالعات بیشتر، 

ا با ارایه ی آنچه این مناطق برای دیدن دارند به بهتر! کتاب ها می توانند افق دید شما ر

 .شما، گسترش دهند

همانطور که قبالً اشاره کردم، مطالعه ی کتاب از  :مطالعه تمرکز را افزایش می دهد -0

قوای ذهنی بهره می برد. این باعث می شود که شما در بلند مدت روی آنچه مطالعه می 

ت اینترنتی یا ایمیل ها که ممکن اسوت حواوی کنید تمرکز کنید. برخالف مجالت، مقاال

بسته های اطالعاتی کوچکی باشند. کتاب ها همه ی ماجرا را بیان می کنند. از آنجوایی 

که شما برای مطالعه مجبورید تمرکز کنید، مانند ورزش کردن، تمرکز خود را ورزیده تر 

 می کنید
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عه ی کتاب های بیشتر، آگاهی و با مطال :مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود -6

تجربه ی شما در رابطه با مطالبی که می خوانید بیشتر می شود. این از دید کارشناسوان 

به افزایش اعتماد به نفس تعبیر می شود. از آنجایی که شما خووب مطالعوه موی کنیود، 

دیگران برای دریافت پاسخ سواالت خودشان مجذوب شما می شوند. این باعث می شود 

 د.که شما احساس بهتری نسبت به شخصیت خود داشته باشی

تحقیقات نشان می دهند که اگر شوما از حافظوه  :مطالعه حافظه را تقویت می کند -8

تان استفاده نکنید، آن را از دست خواهید داد. جدول کلمات متقاطع نمونه ای از بوازی 

است غیر از روش های بازی  هایی است که می تواند آلزایمر را کاهش دهد. مطالعه راهی

با کلمات که می تواند حافظه ی شما را تقویت کند. مطالعه مستلزم بوه خواطر سوپردن 

جزییات، رویدادها و قیافه ها و در کتب ادبی، موضووع داسوتان، مضومون و شخصویت 

 ت.هاس

همه ی ما به اهمیت مطالعه واقفیم و موی  :مطالعه انضباط فردی را افزایش می دهد -7

نیم که باید مطالعه را در برنامه ی روزانه ی خود بگنجانیم. اما چه کسی به واقوع ایون دا

کار را می کند؟ نکته همینجاست. اگر ما برای مطالعه زمانبندی و برنامه طراحوی کنویم، 

 د.همین باعث افزایش انضباط ما می شو

تاب ها قابل حمول ک :مطالعه به ما این امکان را می دهد که همه جا مطلب بیاموزیم -2

هستند. از آنجایی که شما می توانید کتاب ها را با خود به هر کجا که می خواهید ببرید، 

 د.می توانید هر جا که باشید، مطلب بیاموزی

با مطالعه ی کتب بیشتر و قورار دادن خوود در  :مطالعه خالقیت را افزایش می دهد -۴5

ت خود را افزایش دهید. مغوز شوما موی معرض اطالعات کاملتر، می توانید سطح خالقی

تواند مطالب کتاب های مختلف را برای دستیابی به راه حلی جدید برای یک مساله با هم 

 د.ترکیب کن
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آیا تا به  :مطالعه این امکان را به شما می دهد که در رابطه با موضوعی صحبت کنید -۴۴

تان حرفوی بورای گفوتن حال پیش آمده است که در بین دوستان یا فامیل و یا همسور

نداشته باشید؟ این خیلی عذاب آور است. این شرایط ممکن است برای زوج های متاهل 

این دغدغه را به وجود آورد که زندگی زناشویی شان را در خطر ببینند. در صورتی کوه 

اگر شما کتاب های زیادی خوانده باشید، همیشه حرفی برای گفوتن داریود. شوما موی 

ی مضامین ادبی که در رمانی خواندید صحبت کنید و یا اطالعات علمی که  توانید درباره

از کتاب های علمی آموخته اید را بیان کنید. به این صورت مطالب زیوادی بورای بیوان 

 د.کردن داری

به شخصه مبالغ زیادی برای خرید فیلم های : مطالعه ی کتاب سرگرمی ارزانی است -۴9

هوزار  ۴5تا  7هزار تومان. ولی با هزینه ای حدود  35ماهی  جدید هزینه می کنم. معموالً

ماه آدم را سرگرم می کنند. توجه داشته باشید که  9تومان می توان کتبی را خرید که تا 

 د.کتاب هایی را بخرید که به موضوع آن عالقه داشته باشی

تحصویالت  :دمطالعه این امکان را به شما می دهد که به اختیار خود مطلب بیاموزی -۴3

رسمی در سیستم آموزشی کشورها، نیازمند صرف زمان در بازه های تعریف شده است. 

بعود از ظهور، در مدرسوه حاضور شووید و درس  ۴4صبح تا  7مثالً باید هر روز ساعت 

بیاموزید. ولی مطالعه ی کتاب این امکان را به شما می دهد که مطالب مورد عالقه خوود 

 د.ت دارید بیاموزیرا در هر زمانی که دوس

هر چه شوما کتواب هوای بیشوتری  :مطالعه مشارکت ذهنی جدید ایجاد می کند -۴4

مطالعه می کنید، عمق و پهنه ی آگاهی شما گسترش پیدا می کند و قابلیت شما بورای 

مشارکت با دیگران بیشتر می شود. در حین مطالعه ی یک کتاب برای دریوافتن پاسوخ 

 د.که پاسخ بسیاری مشکالت دیگر را نیز دریابییک مشکل، شما ممکن است 

کتاب بورای حرفوه ای هوا حواوی  :مطالعه قوای استدالل شما را افزایش می دهد -۴0

دالیلی در جهت یا برخالف عملکردشان است. یک کتاب آشپزی حاوی دالیلی است که 
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اهد بود. بیان می کند پودر فلفل با گوشت گاو خوب می شود و با بستنی فاجعه آمیز خو

یک کتاب راهنمای ایجاد مشاغل بیان می کند که آزمایش یک ایده برای کسوب سوود 

قبل از اجرای کامل آن ایده، یک راهبرد عاقالنه است و با اجرای یک ایده بدون آزمایش 

کردن آن مخالف است. برای شما هم همینطور خواهد بود. یعنی وقتی زیاد مطالعه کنید، 

استفاده از دالیلی که دارید، انجام یا عدم انجام کاری را بررسی کنید  قادر خواهید بود با

 د.و به بهترین نتیجه برسی

یکوی از راه “برایان تریسی می گوید:  :مطالعه کردن، مهارت های شما را می سازد -۴6

کتواب  ۴55هایی که بتوانید در زمینه ی مورد نظر خود خبره شوید این است که حوداقل 

سوال  0او همچنینی می افزاید که اگر این کار را بورای ”. موضوع بخوانید. درباره ی آن

ادامه دهید، به یک حرفه ای بین المللی تبدیل خواهید شد. با کمک اینترنت و بالگ ها، 

 د.سال کاهش دهی 3تا  9شما قادر خواهید بود که این زمان را به 

از این که مطالعه خود به عنوان  جدا :مطالعه باعث می شود که پول پس انداز کنید -۴8

یک سرگرمی می تواند شما را از انجام سرگرمی های گران قیمت بازدارد، باعث می شود 

که شما توانایی های خود را در زمینه ی پس انداز پول باال ببرید. مثالً مطالعوه ی کتواب 

ما ایون هایی در رابطه با اینکه شخصی چگونه پولدار و یا ورشکست شده است، بوه شو

آگاهی را می دهد که چگونه از پول خود استفاده کنید و از تجارب دیگران درس بگیرید 

و اگر آن تجربه خوب است شما هم انجام دهید و اگر بد است آن را تکرار نکنید. مطالعه 

ی کتابی در رابطه با چگونه ساختن یک استخر، ممکن است باعث شود شما از استخدام 

 د.یاز شوید و در هزینه هایتان صرفه جویی شویک پیمانکار بی ن

با وجود اینکه هرگز به شما  :مطالعه باعث می شود که اشتباهاتمان کاهش پیدا کند -۴7

این پیشنهاد را نمی کنم که یک هدف را به کلّی فراموش کنید آن هم به خاطر تورس از 

ید احتیاط الزم را بوه خورج انجام عملی اشتباه، اما باز این نکته را یادآور می شوم که با
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دهید. با کمک کتاب شما می توانید خرد عمیق و وسیعی بدسوت آوریود و اشوتباهات 

 د.کمتری مرتکب شوی

وقتی شما کتواب : در حین مطالعه شما با مطالب غافلگیر کننده ای روبرو می شوید -۴2

موزید که اصوالً ها را به عنوان منابع اطالعات مطالعه می کنید، ممکن است چیزهایی بیا

بدنبال آنها نبوده اید. شما ممکن است مسایل اقتصادی را با خواندن کتاب هوای رموان 

بیاموزید. به طور کلّی این غیر ممکن نیست که مسایل خارج از موضوع کتاب را در یوک 

 م.کتاب بیابی

هر وقت که احساس کسالت کردید، فقط کوافی  :مطالعه کسالت را کاهش می دهد -95

که یک کتاب با موضوع مورد عالقه ی خود را بردارید و بخوانید. خواهید دید کوه  است

 د.کسالت شما بر طرف می شو

چند بار شنیده اید که فردی با خواندن  :مطالعه می تواند زندگی شما را عوض کند -9۴

یک کتاب زندگی اش عوض شده باشد؟ این حقیقتی انکار ناپذیر است که کتاب هوا بور 

 د.سان تغییرات مختلفی می گذارند و گاهی موجب تغییر زندگی انسان می شونروی ان

کسادی مفاهیم گونواگونی دارد.  :مطالعه ی کتاب می تواند کسادی را برطرف کند -99

روز نرفتن به دریا. برای یوک نویسونده کسوادی  93برای یک ملوان کساد بودن یعنی 

وصیه می کنم که هرگاه احسواس کسوادی یعنی نداشتن ایده ای برای نوشتن. به شما ت

 د.کردید یک کتاب بخوانی

بسیاری از خوانندگان حریص تنها بوا خوانودن : مطالعه استرس را کاهش می دهد -93

کتاب آرام می شوند. تصور کنید که از محیط پر مشغله ی کوار بوه خانوه موی آییود و 

ع از محیط استرس کوار بوه تلویزیون را روشن می کنید و پای اخبار می نشینید. در واق

محیط استرس جنایت پا می گذارید. غیر از اخبار جنایت، تلویزیون مملو است از تصاویر 

که بر اسوترس انسوان موی  و...متحرک سریع و سر و صداهای موسیقی های درآمیخته 
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افزایند. اگر شما واقعاً آرامش می خواهید تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنیود و یوک 

 .و بخوانید دستتان بگیرید کتاب

اگر از چراغ هوای چشومک  :مطالعه شما را از مضرّات دنیای دیجیتالی دور می کند -94

زن و صدای بوق و زنگ های دیجیتالی خسته شده اید یک کتاب بخوانید. وقتوی یوک 

کتاب خوب برای خواندن پیدا کنید، خود را غرق در مطالعه خواهید یافت و دیگر درگیر 

پیرامون نخواهید بود. هرچه بیشتر بخوانید بیشتر غرق در خواندن می شووید و  مسایل

 .دیگر توجهی به وسایل دیجیتالی که به ما التماس می کنند تا به آنها توجه کنیم نداریم

اگر شما توجه جدّی به مطالعه ی  :مطالعه باعث می شود که پول بیشتری درآوریم -90

ان دهید، به زودی مهارت شما در رابطوه بوا آن موضووع کتاب های مورد عالقه تان نش

بیشتر می شود و شما به عنوان یک متخصّص و کارآزموده شناخته می شوید. در نتیجوه 

خواهید پیوست. بدین ترتیب شما با یک ” افراد ذی صالح“شما به قشر کوچکتری به نام 

 .شد ارای درآمد و حقوق بیشتری خواهیدروش بسیار ساده د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه ی کتاب  -96

 .همیشه از تماشای فیلم بهتر است          
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 کتواب بخوانیود یک جلهداگور 

ممکن است بوه کتواب خوانودن 

 دو جلهدعالقه مند شووید.اگر 

حتموا بوه کتواب  کتاب بخوانید

خواندن عالقه مند می شوید.اگر 

کتاب بخوانید بوه فکور  سه جلد

 چههار جلهدو می روید...اگر فر

وانیوود در خلوووت بووا کتوواب بخ

پهن  خودتان حرف می زنید!اگر 

کتاب بخوانید سیاهی ها را  جلد

سفید و سفیدی ها را سیاه موی 

کتوواب  شههش جلههدبینیوود.اگر 

بخوانید نسبت به خیلی عقاید و 

 هفت جلدنظرات بی باور میشوید و به توده های مردم و باورهایشان خشم می گیرید.اگر 

کتاب بخوانیود  هشت جلدنظرات جدید پیدا می کنید.اگر کتاب بخوانید کم کم عقاید و 

کتاب بخوانید در بحث ها  نه جلددر مورد عقاید جدیدتان با دیگران بحث می کنید.اگر 

کتاب بخوانید کم کم یواد موی گیریود کوه بوا  ده جلدیتان کار به مجادله می کشد.اگر 

کتاب بخوانید دیگر  صد جلدکسانی که کمتر از ده جلد کتاب خوانده اند بحث نکنید.اگر 

بخوانید آن وقت  کتاب هزار جلدبا کسی بحث نمی کنید و سکوت پیشه می گیرید.اگر 

است که یاد گرفته اید دیگر تحت تاثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی در کنار دیگر 

ام مردمان زندگی می کنید و اگر کمکی از دستتان بر بیاید در حق دیگران و جامعه انجو

  می روید.... هزار و یکمسراغ کتاب میدهید و در فرصت مناسب 
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 برای کودکتان در هنگام خواب مزیت قصه خوانی  7   

سوت کوه بدانیود دار شدن داشته باشوید، خووب اچه پدر و مادر باشید و چه قصد بچه

خواندن داستان برای کودکان هنگام خواب تا چه اندازه سوودمند اسوت. گرچوه اکثور 

خوانی شوبانه ی قصهوالدین پس از گذراندن یک روز طوالنی ممکن است حال و حوصله

کننده باشد، با این حال احتماال دانستن اینکه را نداشته باشند و این کار برایشان خسته

کننده چه تأثیر شگرفی بور سوالمت ذهون و هیجوانی به ظاهر خسته خوانیهمین قصه

نظرشان تغییر کند. حال با یکدیگر نگاهی بیندازیم بور کودک خواهد داشت باعث شود 

خوانی شوبانه را از کودکموان ترین اثرات آن تا در پایان دیگر این چند دقیقه قصوهمهم

 .دریغ ننماییم
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 .کندمیبه گسترش قوه تخیل کودک کمک  -۴

. داشتن قووه تخیلوی دهدخوانی قبل از خواب تخیل و ابتکار کودک را پرورش میقصه

آموزد مؤثرتر و با سرعت ها میشود کارکرد ذهنشان افزایش یابد و به آنسالم باعث می

سوازد توا در ها را قادر میخوانی با افزایش خالقیت و تخیل، آنباالتری فکر کنند. قصه

حول برسوند. توانوایی مجسوم کوردن باالتری برای مشکالتشان به راه آینده با سرعت

سوازد. تور و شوادتر میها و پیشامدهای غیرواقعی، زنودگی را رنگیها، مکانشخصیت

 د.خوانی راه پرورش این توانایی کودکتان را هموار سازیبنابراین با قصه
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 قیمتساختن لحظاتی بی -9

عنوان پودر یوا موادر، احتمواال  آفریند. بهنشدنی میخوانی شبانه لحظاتی فراموشقصه

ایود و هنگوام هایی را که کنارش وقوت گذراندهدوست داشته باشید کودکتان آن زمان

اید را به یاد داشته باشد. آن لحظاتی که بوه هایی سحرآمیز خواندهخواب برایش داستان

آلودتان وچولوی خوابگویید و آن لبخند جذاب را روی صورت ککودکتان شب بخیر می

توانید این خاطرات به یاد ماندنی را بورای خوانی شبانه میاند. با قصه قیمتبینید بیمی

 د.خودتان و کودکتان بسازی
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 .گرددباعث پیشرفت زبانی کودک می -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هوا . آندهیمها آموزش نیز میخوانیم بلکه همزمان به آنما نه تنها برای کودک قصه می

سپارند و دامنه لغاتشان افوزایش پیودا بریم را به یاد میی که به کار میترین کلماتمهم

برند خورد را بالفاصله به کار میکه در داستان به گوششان می هاییکند. معموال واژهمی

آموزند. بنابراین هرچه برای کودکان تعداد بیشوتری قصوه و آن کلمه و کاربردش را می

 .ها و نظراتشان را بیان کرده و توضیح دهندتوانند ایدهشود بهتر می خوانده
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 .بذر عشق به مطالعه را درون کودکتان خواهید کاشت -4

کنید تا در تمام طول عمور خوانی شبانه شما در واقع کودکتان را ترغیب میهنگام قصه

نودن هسوتند کودکانی کوه عاشوق کتواب خواهای بیشتر و بیشتری مطالعه کند. کتاب

کوه تنهوا  خوانود. کودکوانیمعموال والدینی دارند که برایشان پیش از خواب قصوه می

شان تماشای فیلم و کارتون است، از مزایوای مطالعوه محوروم خواهنود مانود. سرگرمی

بخش کودکشوان خوانی الهوامبایست در زمینه مطالعه و کتاببنابراین، پدر و مادرها می

 .یب کودک موفقیت بیشتری را در زندگی خویش تجربه نمایندباشند، تا به این ترت
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 .خوانی مغز کودکتان را برانگیزیدبا قصه -0

برای دانستن این برانگیختی تنها کافی است تصور کنید هنگامی که برای کودکتان قصه 

جوری چه»، «اون چیه؟»، «این چیه؟»شود. خوانید چندین سوال در ذهنش ایجاد میمی

و هزاران سوال عجیب غریب دیگر که گاه ممکن است شوما را « این کارو بکنه؟ تونست

های بیشتری در ذهنش هرچه بیشتر برای کودکتان قصه بخوانید، سوالبه ستوه بیاورد! 

کننود و در شود، و هرچه بیشتر سوال بپرسند، جوواب بیشوتری دریافوت میایجاد می

خواندن برای کودکتان هنگام  د داشت. قصهتری خواهیتر و خالقی کودک باهوشنتیجه

کنند سواالتشان را حتی بدون کمک ها تالش میخواب را شروع کنید و خواهید دید آن

 .شودتر میشما پاسخ گویند چرا که کارکرد مغزشان به طور طبیعی بهتر و سریع
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 .قصه شما بهترین نوع الالیی است -6

آید، بوا بخوانید یا به هر دلیلی از این کار خوشتان نمی توانید برای کودکتان آوازاگر نمی

خوشبختانه امروزه ما  .تر به خواب رودکنید سریعخواندن قصه برای کودکتان کمک می

های مختلف و متنوعی دسترسی داریم که بوه موا قودرت انتخواب بیشوتری به داستان

موزش او را آغواز کنویم. بخشد تا متناسب با سن کودک داستانی را انتخاب کرده و آمی

شان را بهبود آید، بلکه تلفظ و دیکتهاین شیوه آموزش نه تنها به مذاق کودک خوش می

 .بخشدمی
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 .تری داشته باشیدکودکان باهوش -8                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوه عنووان مثوال وقتوی بورای کودکتوان قصوه  سازد.تر میکتاب خواندن ما را باهوش

شوند. این آشنایی موجب ها با دستور زبان و دامنه لغات بیشتری آشنا میخوانید، آنمی

ها از پیش به واسوطه تر باشد زیرا با بسیاری از واژهشود کودک شما در مدرسه موفقمی

هر داستان یک جنبه اخالقی  اید آشنایی دارد. از سوی دیگرهایی که برایش خواندهقصه

ها مفاهیم اساسی و پایه آموزد. در یک کالم، قصهنیز دارد که به کودک خوب و بد را می

 .دهنددر یک جامعه، رفتار مناسب و به طور کلی زندگی را نشان می

گذارد که این چند دقیقه وقت گذاشتن شبانه تا چه این دالیل دیگر جای بحثی باقی نمی

اید، اگر بخواهید ای کودک شما ضروری است. اهمیتی ندارد تا چه اندازه خستهاندازه بر

هوا در آینوده از توانید این چند دقیقه را به کودکتان هدیه دهید و آنمطمئن باشید می

 .گزار خواهند شداین بابت از شما سپاس
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 خواندن کتاب و تاثیر آن بر تغییرات بیولوژیکی مغز

 !رو به آن رو کندواند زندگی شما را ازاینب است! یک کتاب میتحق بادوستداران کتا

آن را منتشور کورده اسوت،  Brain Connectivityبنا بر تحقیقات اخیر کوه نشوریه 

 تواند عملکرد مغز را برای مدت پون  روز تقویوت کنود.خواندن یک داستان تخیلی می

یک نظرسنجی که توسط  طید. اتصاالت موجود در مغز و تغییرات عصبی را افزایش ده

صورت گرفت، از دانشجویان خواسته شود رموان هیجوانی و  Emoryمحققان دانشگاه 

اش از تالش مردی برای نجات معشووقهرا بخوانند. داستان پمپی درباره « پمپی»تاریخی 

این کتاب یوک روایوت خطوی . سال قبل از میالد مسیح است 82در « وزو »فشان آتش

روزه از  طووی یووک دوره نوووزدهمووورد توجووه دانشوومندان بووود. دارد و از ایوون نظوور 

گرفته شود. ابتودا فعالیوت مغوز در روزهوای اول  fMRIکنندگان اسکن مغزی شرکت

روزه، فرار شد هر شوب یوک بخوش از کتواب  2مطالعه، ثبت شد. سپس طی یک دوره 

العوه هور خوانده شود. به گفته گرگوری برنز، سرپرست تیم مطالعه صبح روز بعود از مط
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داد کوه بخش، اسکن مغزی فعالیت بیشتر قشر گیجگاهی سمت چپ مغز را نشوان موی

همچنین افزایش عملکرد در  ز است که مربوط به درک زبان است.ای از مغدرواقع ناحیه

شوده حواکی از منطقه حسی مغز دانشجویان نشان داده شد. تغییرات عصوبی مشاهده

دانستیم کوه یوک البته ما از قبل می اننده است.ت قهرمان داستان به خوانتقال شخصی

تواند به شما احساسات و قالب شخصیتی دیگری را منتقل کند! اما آنچه رمان خوب، می

تواننود باعوث تغییورات ها پا از این حد فراتر نهاده و میرمانتازگی دارد این است که 

حرکت فیزیکوی را حفوظ دارند و نوع طور که عضالت حافظهبیولوژیکی هم بشوند!همان

شوود. ایون می گفتوه«  فعالیت سوایه »کنند، مغز نیز وضعیتی مشابه دارد که به آن می

ماند. اسکن مغوزی بخش تا مدتی پس از خواندن یک کتاب همچنان تحت تأثیر باقی می

fMRI  کننده در آزمایش بعد از اتمام مطالعوه نیوز اداموه دانشجوی شرکت 9۴در مورد

 مشواهده بوود.طور محسوسوی قابلبوه مطالعه تا پن  روز پس از پایان آن داشت و آثار

همچنین مشخص شد کتاب تاثیر فوری بر مغز ندارد، بلکه تاثیر آن در دراز مودت و بوه 

 .صورت پایدار است

پس همین حاال یک 

کتووواب برداریووود! 

هرلحظه ممکن است 

که قدرت مغزی شما 

شووکوفا شووود! در 

ترین حالت، بدبینانه

هووری »کم دسووت

بار دیگر را یک« پاتر

 اید!خوانده
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 خواندن کتاب و تاثیر آن بر زوال عقل

محققان آمریکایی در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند به منظور کاهش احتمال زوال 

بوه نقول از  .های ذهنی نظیر خواندن کتاب و نوشتن مطلب بپردازیمعقل باید به فعالیت

یق جدید نشان داده است کوه ورزش مغوز در طوول زنودگی روزنامه گاردین، یک تحق

برابر زوال عقل در سنین های شناختی و محافظت از مغز در تواند به کند شدن کاهشمی

های ذهنی از دریافتند که فعالیت محققان آمریکایی در مطالعه جدیدد.پیری منتهی شو

بور اسواس  .کنودمی قبیل خواندن کتاب یا نوشتن نامه به داشتن مغوز بواهوش کموک

از نظر حافظه و  سالگی 00نفر باالی سن  355مطالعات منتشر شده مغز و اعصاب حدود 

 .ماه آزمایش شدند 6تفکر به مدت 
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نویسند و در موورد خوانند، یا مطلب میکنندگان در مورد اینکه آیا آنها کتاب میشرکت

  با زندگی آینده آنها مورتبط فعالیتهای مرتبط در زمان کودکی، نوجوانی و میانسالی که

های فیزیکی پس از مرگ نیز، مغز آنها در خصو  نشانه .ای را پر کردندپرسشنامه بود،

رابورت »دکتور  .از زوال عقل مانند ضایعات مغزی و پالک موورد بررسوی قورار گرفوت

در شیکاگو گفت: ورزش مغوز « راش»سرپرست این تیم تحقیقاتی از دانشگاه « ویلسون

کواهش  بورای .راسر طول عمر برای سالمت مغز در سالخوردگی حائز اهمیت استدر س

ها مانند کنند که برخی روشخطر ابتال به زوال عقل در حال رشد، کارشناسان توصیه می

 .خواندن بیشتر و انجام جدول بسیار مفید استیک رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم، 

اسوت. انجمون  ۴5است و برای موردان، یوک در  درصد ۴8خطر بیماری آلزایمر در زنان 

زند که شیوع زوال عقل با توجه به افزایش نسبت سالمندان در جامعه آلزایمر تخمین می

اختالل مزمن و  ٬پزشکیزوال عقل، در پزشکی و روان .دو برابر خواهد شد 9505تا سال 

شخصویت و  گاهی حاد فرایندهای روانی به علت بیماری عضووی مغوز، کوه بوا تغییور

ترین نووع شوایع .ناشناسی و اختالل در حافظه و داوری و اندیشه همراه اسوتموقعیت

توان بوه ردگی یا آلزایمر است. از دیگر عوامل ایجاد دمانس میزوال عقل سالخو ٬دمانس

 ٬سوووکته مغوووزی

دلیریوووم ناشووی از 

توکسوویک شوودن 

بدن بور اثور موواد 

مخدر و روانگردان 

هوووووای و بیماری

ی معروف ناشایع ول

مانند جنون گواوی 

 .اشاره کرد
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 تاثیر کتاب و تلویزیون بر مغز انسان

این مقاله به بررسی اثرات کتاب خواندن بر ذهن ما می پردازد. اتفاقی کوه بوه واسوطه 

 تماشای تلویزیون محقق نمی شود. اما دلیل این اتفاق چیست؟ 

رای ما مضر است. اگر فورد روز ها مفید بوده و تلویزیون باین تصور وجود دارد که کتاب

شود، اما اگر به تماشای تلویزیون بپردازد یک ها سپری کند، فرهیخته میخود را با کتاب

شود که کتاب علم شما را افزایش داده و شوما گفته می !شودخاصیت میانسان تنبل بی

 .کندود میهای مغز شما را نابسلولدارد. از طرفی دیگر، تلویزیون وامی را به تفکر 

تواند مثل کتاب خواندن مفیود باشود؟ اما دلیل آن چیست؟ چرا تماشای تلویزیون نمی

که دهد، درحالیرا کاهش می هوش شما« وتختبازی تاج»برای مثال، چرا تماشای فیلم 

 های همین فیلم اثر معکوس بر مغز شما دارد؟خواندن کتاب

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

161  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

هوا خووب و بندی داشته و برخی از آندستهها هم نباید از این نکته غافل شد که کتاب

ها نیز صادق است. درکل، آیوا قورار برخی دیگر بد هستند. همین موضوع در مورد فیلم

ا ی بد به هموین آسوانی اسوت؟ بودسته ی خوب و تلویزیون درها در دستهدادن کتاب

 .ردازیمهمراه شوید تا از نگاه علم به آن بپ ما
 

 گوید؟ها و تلویزیون چه میعلم در مورد کتاب
یک مطالعه از سوی دانشگاه توهوکو در ژاپون انجوام گرفوت. تیموی بوه  95۴3در سال 

زمان تماشوای کوودک و مودت 986تلویزیون بر مغوز  هیراکو تاکچی اثراتسرپرستی 

مطالعات گسوترده  که در گذشتهدرحالید. تلویزیون و اثرات بلندمدت آن را بررسی کر

چگووونگی اثوورات 

تلویزیوووون بووور 

های زبوانی، توانایی

فیزیکوی، ذهنووی و 

عاطفی کودکوان را 

داد، نشوووان موووی

مطالعاتی در موورد 

ارتبوواط تماشووای 

تلویزیون بوا رشود 

ت. مغز وجود نداشو

تاکچی دریافت کوه 

هوا کوه بوا سوطوح هایی از مغوز آنهرچه کودکان بیشتر تلویزیون تماشا کنند، قسمت

شود. لوب قدامی مغز نیز ضخیم شده تر میانگیختگی و خشونت در ارتباط است ضخیم

 کودکان بیشتر تلویزیون هرچهد. شومی و منجر به کاهش توانایی استدالل کالمی فرد
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شود. ایون اثورات منفوی در مغوز تر میها ضعیفتماشا کنند، نتای  آزمایش کالمی آن 

 د.افتی اقتصادی کودکان اتفاق مینظر از سن، جنسیت و پیشینهصرف

ی تأثیر خوانودن کتواب بور مغوز پرداخوت. ی دیگر به نحوهدر همان سال، یک مطالعه

ی خواستند تا اثرات قبل و بعود از مطالعوهگریگوری بِرنز و همکاران او در دانشگاه، می

ویی در این مطالعه از دانشجویان خواسوتند توا کتواب مواجراج.دکتاب را مشاهده کنن

ی مطالعه کنند. این کتاب به خاطر روایت قووی و نقشوه ، اثر رابرت هریس، را«پومپی»

ی این دانشجویان پس از مطالعهت.دراماتیک آن بر اساس حوادث واقعی انتخاب شده اس

هایی از مغز که با زبان مرتبط بود مواجوه شودند. کتاب با افزایش پیوندهایی در قسمت

شودند کوه نشوان ی حسی حرکتی مغوز فزایش فعالیت در ناحیهها شاهد اعالوه آنبه

ی کتواب مطالعهد. اندهد خوانندگان احساس همان کاراکترهای داخل کتاب را داشتهمی

و زوال  ، ذهن شما را هوشیار نگوه داشوتههمچنین دارای اثرات بلندمدت است. مطالعه

همچنین دریافت که آلزایمور در  اندازد. این تحقیقمغزی در افراد پیرتر را به تأخیر می

کوه افتود، درحالیبرابور کمتور اتفواق می 9/0خوانند طور مرتب کتاب میافرادی که به

 د.بینندگان تلویزیون در معرض خطر چنین بیماری قرار دارن
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 67تواند میزان اسوترس را دقیقه مطالعه می 6ی محققان دانشگاه ساسِکس، طبق گفته

دادن بوه بخش نظیر گووشآرامش هایعه نسبت به سایر فعالیتدرصد کاهش دهد. مطال

درصد( مؤثرتر  49روی )درصد( و پیاده 04درصد(، نوشیدن چای یا قهوه ) 6۴موسیقی )

 .است

 ها دارای اثرات مثبت بر مغز ماست؟چرا این فعالیت

اهده تووان مشوجا متوجه شدیم که مطالعه بهتر از تماشای تلویزیون است. میتا به این

های زبانی و اسوتداللی و حتوی کرد که مطالعه باعث آرام شدن اعصاب، افزایش مهارت

شود. از طرفی دیگر، تلویزیون دارای اثورات افزایش میزان هوشیاری در زمان پیری می

اجازه دهید تا تأثیر م. ایان دلیل صحت آن را متوجه نشدهاما ما همچن.منفی بر مغز است

ی کتواب را دکان با مادران خود در زمان تماشای تلویزیون یا مطالعهمطالعه بر تعامل کو

 .بررسی کنیم
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دهد که تماشای نتای  نشان می

تلویزیون منجر به کاهش میزان 

و کیفیت ارتباط میوان موادر و 

شود. مادران در طول فرزند می

ی تلویزیونی تماشای یک برنامه

صحبت کمتری با کودکان خوود 

صوحبت کننود، کرده و اگر هم 

هایی کوه ها با حرفاین صحبت

ربط زننود بویها میکودکان آن

 .است

ی کتواب از طرفی دیگر، مطالعه

بووا کودکووان، موجووب افووزایش 

میزان و سطح ارتبواط موادر و 

شود. مادران تمایول کودک می

ها واکنش نشوان داده و بیشتری به پاسخ دادن به سؤاالت کودکان داشته، به جمالت آن

 دهند. ات را با جزئیات بیشتر توضیح میموضوع

ی کتاب های تلویزیون و یا مطالعهفراتر از ارتباط مادر و فرزند، مسئله فقط کیفیت برنامه

ی خود نتای  متفاوتی بوه هموراه نوبهها بهرسد که ماهیت این فعالیتنیست. به نظر می

 .دارد

ی موردعالقوه، از شوروع برناموه تلویزیون برای تأثیرپذیر بودن طراحی شده است. پس

کنیود. شوما و تحلیول مشواهده می چیز را بدون نیاز به تجزیهشما عقب نشسته و همه

ها و تلویزیون همچنین ایوده.ندرت نیاز دارید تا برنامه را برای فکر کردن متوقف کنیدبه

 ها دارای جزئیواتدهد. برناموهها را در یک سطح صاف و مشخص، نمایش میشخصیت
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چیز کامالً نمایان است، زیورا ماهیوت تلویزیوون ایون بووده و بایود و همه زیادی نبوده

تلویزیونی برای جلووگیری از تغییور  هایتماشاگران را از نظر بصری سرگرم کند. برنامه

 .پردازندچیز را روایت کرده و به جزئیات نمیها با سرعت زیادی همهکانال

تر هستند. خواننده مجبور به ی یادگیری و سرگرمی فعالها درزمینهاز طرفی دیگر کتاب

کنیم، تمرکز بر مطالب بوده و باید به مفاهیم کتاب فکر کند. زمانی کوه موا مطالعوه موی

هوا کتاب .ها استفاده کنویمی تخیل خود برای پر کردن شکافشویم تا از قوهمجبور می

کوه کنند. درحالیکامل تشریح می چیز را با جزئیاتهمچنین این مزیت را دارند که همه

کند، کتاب خواننده را مجبور های میان دو شخصیت را کامالً ترکیب میتلویزیون دیالوگ

و تفسویر  ای دیگر و از کاراکتری به کاراکتر دیگر رفتهکند تا از یک صحنه به صحنهمی

 .دهدتری ارائه میطوالنی

توان ایون توأثیر را در شاهده کرد. چطور میتوان تأثیر مطالعه بر ذهن را مپس حاال می

 زندگی به کار برد؟

 از محیط اطراف خود فاصله بگیرید

ایود. اید، عمدتاً به خاطر این است که در آن محیط قرار گرفتهاگر به تلویزیون چسبیده

های تلویزیونی صحبت کرده و شما هوم دوسوت افراد اطراف شما همواره در مورد برنامه

راحتی به تلویزیون وصل شده یشتر تلویزیون تماشا کنید. شما با یک کنترل بهدارید تا ب

که به خانه برسوید بوه سوراغ کنتورل محض اینکنید. شما بهتر آن را تماشا میو راحت

 .رویدتلویزیون می

توان از تلویزیون فاصله گرفته و با کتاب خواندن به رشد ذهنوی خوود کموک چطور می

 کرد؟

در یک محیط مشوابه  رای ترک این عادت، تغییر محیط اطراف است. حضوراولین چیز ب

کند؛ اما رفوتن بوه برای مدتی طوالنی، شما را به دنبال کردن چیزهای مشابه ترغیب می

 .کندهایتان دور میسرعت شما را از عادتمحیطی کامالً جدید، به
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هوای سرعت به عادتا بهشوید تبرای مثال، اگر شما به جایی مسافرت کنید، مجبور می

ی متفاوت از زندگی قورار داشوته و تموامی جدید خو بگیرید. شما در معرض یک شیوه

که در یک محیط جدید شود. زمانیخوش تغییر میی شما کامالً دستهای روزانهفعالیت

 .شودروز از شما دور می 0تا  ۴قرار گرفتید، عادت تلویزیون تماشا کردن شما بین 

که ممکن است تصور شود رفتن به یک محیط جدید عملوی نباشود، اموا شوما درحالی

توانید با یک مسافرت کوتاه به آن دست یابید. کمی استراحت و رفتن بوه مسوافرت می

دارد. دیدی متفاوت در زندگی روزانه به شما داده و شما را به انجام کارهای جدید واموی

 .د آن عادت جدید را دنبال کنیدتوانیگردید، میزمانی که به خانه بازمی

توانید از محیط اطراف خود با تغییور فضوا دور شووید. تغییور فضوای شما همچنین می

به شوما کموک کورده و « محیطیهای زیستنشانه»سرگرمی خانه با استفاده از مفهوم 

 .کندتر میهای مفید برای شما را آسانانجام فعالیت

 

 های مفید انتخاب کنیدکتاب

هوایی اسوت کوه مناسوب شوما بووده و توان انجام داد انتخاب کتابدیگری که می کار

های کاغوذی را های الکترونیکی و کتابارزشمند هستند. اگر توانایی انتخاب بین کتاب

 .های کاغذی را انتخاب کنیددارید، کتاب

 :های کاغذی به دالیل زیر بهتر هستندکتاب

 کنند در به خاطر سپردن مطالب نسبت به می های کاغذی مطالعهافرادی که کتاب

های سنتی حس پیشرفت را به های الکترونیکی عملکرد بهتری دارند. کتابکتاب

را بوه دسوت  ها حس پیشرفتکنند، زیرا فرد با ورق زدن کتابخوانندگان القا می

 .آوردمی

 کنود، می های الکترونیکی الگوی خواب افراد را مختلی کتابنور ناشی از مطالعه

 .شوندهای کاغذی سبب خواب بهتر افراد میکه کتابدرحالی
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  استفاده از وسایل الکترونیکی نظیر تبلت بورای مطالعوه، بوا سوطوح اسوترس و

های سونتی بوه کواهش افسردگی باالتر افراد مرتبط است. از طرفی دیگر، کتاب

 .کننداسترس فرد کمک می
 

تر است، سعی کنید تا مقوداری از ی شما مناسبلعهدانید که چه زمانی برای مطااگر نمی

اگر در انتخاب کتواب مووردنظر .وقت خود در صبح یا عصر را به این کار اختصا  دهید

های مختلووف کتوواب مراجعووه کوورده و یووا در سووایتخووود تردیوود داریوود، بووه وب

رموان برتور از  ۴5 توانیداستفاده کنید. برای مثال میاجتماعی از نظر دیگران  هایشبکه

کتاب به کاهش استرس کموک کورده و  یرا مطالعه کنید. مطالعه نویسندگان زن ایرانی

تنوگ گذشوته و دوران ها شوما را دلاگر کتاب.کندهای جدیدی را به شما ارائه میایده

ید تا کتابی را انتخاب کنید که برای مطالعه به شما انرژی بدهد. به مدرسه کرد، سعی کن

تماشای  تواند به رشد شخصیتی شما کمک کند. اتفاقی که هرگز بای ما، کتاب میعقیده

 .شودتلویزیون محقق نمی

تماشای زیهاد 

تلویزیههههون 

باعث معلولیت 

ذهنههی مههی 

هر چند در )شود !

                                                        تصوووووووووووویر

بیشووووتر بووووه ، 

 "معلولیت حرکتی"

 اشاره می کند ! ( 
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 دهندها نحوه رشد مغز کودکان را تغییر میکتاب

کسی نیست که ندانود کتواب و 

تواننوود وسووایل آموزشووی، می

تر کننود، اموا کودکان را باهوش

مطابق تحقیق جدیدی که نتاب  

در آن نشسووت سوواالنه جامعووه 

مندان علوم اعصاب منتشر دانش

تواننود نحووه هوا میشد، کتاب

 .رشد مغز را هم تغییر بدهند

قشر مغز، الیوه سوطحی چوین 

خورده مغز است که اعمال مغزی 

دهوود، سووطح بوواال را انجووام می

مطالعوواتی کووه تووا حوواال روی 

دوقلوهای همسوان و ناهمسوان 

اند که اند، نشان دادهانجام شده

مغوز  ژن روی نحوه تکامل قشور

های اول زندگی توا گذارد، اما ما تا به حال اطالع نداشتیم که تجارب ما در سالتأثیر می

 .گذارندچه میزان روی نحوه رشد قشر مغز تأثیر می

از دانشگاه پنسویلوانیا هموراه همکوارانش،  مارتا فرحبک دانشمند علوم اعصاب به نام 

درآمد را انتخاب کرد و های کمخانوادهکودک از  64تحقیقی در این مورد ترتیب داد. او 

های این کودکان آنها را زمان تولد تا بلوغ مورد بررسی قرار داد. در این مدت آنها از خانه

کردند تا شرایط محیطی مؤثر بر اطفال را مورد ارزیابی قرار دهنود. آنهوا بوه بازدید می
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همچنین میوزان حمایوت و  ها وها و وسایل آموزشی در خانهچیزهایی مثل تعداد کتاب

 .کردند، توجه کردنددلگرمی مثبتی که کودکان از والدینشان دریافت می

مغوز کودکوان را بررسوی کردنود و  MRI سال بعد از آخرین بازدید، آنها با دستگاه ۴5

سوالگی دریافوت  4متوجه شدند که میزان تحریکات ذهنی کوه کودکوان در خانوه در 

کننده ضخامت قشر مغز در دو ناحیه مغوز، در سون بلووغ نیبی تواند پیشکنند، میمی

شوود. می« کمتور»باشد. هر چقدر میزان تحریکات بیشتر باشد، ضخامت قشر مغز هوم 

شد، شیار گیجگاهی تحتانی بوود کوه کارهوای ای که ضخامت آن کمتر مییکی از ناحیه

موین تحقیوق بور اسواس ه.دهدای مثل تشخیص کلمات را انجام میدیداری پیشرفته

سالگی به مراتب توأثیر کمتوری روی رشود مغوز  7مشخص شد که شرایط محیطی در 

شوود، در ارتباطوات نوورونی ایجواد میهای یا در حین تکامل مغز، سیناپس.گذارندمی

زایی شود، ایون فراینود سویناپسفرایندی که اصطالحا به آن هرس سیناپسی گفته می

از نظور قودرت پوردازش ایجواد  تر، اما کواراترتضخامشود و قشر مغزی کممحدود می

شود. هر چه میزان تحریکات ذهنی در کوکی بیتر باشود، ایون هورس بهتور انجوام می

توان نتیجه گرفت که باید توجوه زیوادی روی به این ترتیب، از این تحقیق می .شودمی

نحوه آمووزش 

کودکووووووان 

های اول سووال

زنوودگی و بووه 

خصووووو  در 

سوون و سووال 

 4ش حول و حو

 .سالگی داشت
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 تأثیر خواندن بر مغز

 گیردخوانیم در ذهن ما شکل مینُه فرایندی که وقتی می

 

نظیور ای بیگوید: غرق شدن در رمانی عالی، تجربهتواند به شما بهر دوستدار کتابی می

کند. این به است که مغز شما را با خیال و هیجانات سرشار و حتا احساساتتان را زنده می

وسختی وجووددارد کوه وقتوی کتواب رسد، اما شواهد واقعی و سفتنظر غیرممکن می

توانیم بوه شوکل اندن میدهد. درواقع با خوها در مغز شما رخ میخوانید، این اتفاقمی

پایداری ساختار مغزمان را تغییر دهیم، بیشتر همدلی کنیم و حتا مغزمان را با این تصور 

 .ایمایم، انگار تجربه کردهبزنیم که آنچه را که فقط خواندهگول
 

 :سازیماختیار تصویر میما در ذهنمان بی -۴

بخش است، بلکه بوه موا تنها لذت هایی که تخیلی زنده و روشن دارند، نهخواندن کتاب

دانستید بدون اینکوه شوما آیا می  مان بسازیم. اماهایی در ذهندهد که جهاناجازه می
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اند که تصویرسوازی ذهنوی صورفاً افتد؟محققان دریافتهعامدانه بخواهید این اتفاق می

ر از های اشویا را سوریعتآزمایش، عکس کنندگان یکست. شرکت خودکار و غیر ارادی

دهود دادند. ایون نشوان میکرد، تشخیص میای که آن اشیا را تصویر میخواندن جمله

 .سازیمطور خودکار در ذهنمان میخوانیم، تصاویری از اشیا را بهای را میوقتی جمله
 

 :شودکلماتِ بیان شده موجب فعالیت مغزتان می -9

  کنند،ی فرعی برابر خواندن رد میاهای صوتی را به عنوان تجربهمنتقدان قاطعانه کتاب

تواند باعث فعوال شودن دهد که عمل گوش کردن به داستان میاما تحقیقات نشان می

کنند، نه تنها بخشِ پردازشِ زبانِ مغزموان مغز شود. وقتی داستانی را برای ما تعریف می

. در موورد گیرنودانگار جانی دوباره میهای تجربی مغزمان هم شود، بلکه بخشفعال می

که حرکت، کرتکس حرکتی را شود، درحالیمیتان روشن شنوید؟کُرتکس حسیغذا می

های صوتی یا خواندن اسوت، کند. شاید فکر کنید که این تنها محدود به کتابفعال می

 کنند که مغزهای ما پیوسوته در طوول روز در معورض قصوه وتأکید می  اما متخصصین

گفتگوهای ما را شایعات  %60” گوید:می ، ۴0حقق،جرمی هسوداستان قراردارد. درواقع م

پس از این بوه قصوة دراز و جزیوی همکارتوان ” دهد.های شخصی تشکیل میو داستان

های رادیو گوش کنید یا بوه کتواب صووتی در درمورد تعطیالتش گوش کنید. به صحبت

 .ها تمرین خوبی برای مغزتان استماشین. این
 

 :کردنشان استها تقریباً همانند و برابر با تجربهجربهخواندن درمورد ت -9

اید که گویی آن را در زندگی واقعی تجربوه آیا هرگز با داستانی چنان ارتباط برقرارکرده

کنید؟دلیل خوبی وجوددارد که چرا مغزتوان در واقوع بواور دارد کوه آن را تجربوه می

 !ایدکرده

                                                           
15 Jeremy Hsu 
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کنیود، خوانید و آنچه واقعواً تجربوه مینچه میخوانید، مغز تفاوتی بین آهنگامی که می

گذارد. چه در حال خواندن چه در حال تجربه کردن باشید، منواطق مشوابه مغوزی نمی

توانید که میتوانند وارد افکار و احساسات ما شوند. درحالیها میشود. رمانتحریک می

رسود، ما به نظور میوارد بازی واقعیت مجازی در مرکز خرید شوید و خوش بگذرانید، ا

 .دست کم برای مغزتان، خواندن تجربة واقعیت مجازیِ اصیلی ست
 

 :سازدهای مختلف خواندن، الگوهای مختلفی در مغز میسبک -۱

های متفاوتی بوا کند، اما انواع متفاوت خواندن، تجربههر نوع خواندن مغز را تحریک می

انود کوه خوانودن، سوتنفورد دریافتهدهد. محققان دانشگاه افواید مختلف به دست می

هوای شوناختی پیچیودة فعالیت  های ادبی به مغز تمرینی بورایخصو  خوانشِ متنبه

های مختلف مغز بخش جریان خون را در ناحیهکه خواندنِ لذتدهد، درحالیچندگانه می

و  ندن یک رمان و بررسوی ادبویِ آندهد. آنها به این نتیجه رسیدند که خواافزایش می

تور از خوانودنِ لوذت هایش، برای مغز تمرینی مفید و اثربخشفکرکردن درمورد ارزش

 .جویانة صرف است

 :تواند باعث رشد مغز شما شودهای جدید میآموختن زبان-5

خواهید یک تمرین حسابی برای مغزتان تدارک ببینید؟ کافی ست تا یوک رموان آیا می

لوند سوئد دانشجویانی از دانشکدة نیروهوای  خارجی بخوانید. پژوهشگران در دانشگاه

نظامی سوئد را مورد بررسی قراردادند، اینجا جایی ست کوه یوادگیری زبوان در سوطح 

آید. ایون در موورد دانشوجویان علووم شوناختی و پیشرفته امری عادی به حساب می

زشویِ پزشکی در دانشگاه اومئا نیز صادق است. هر دو گروه پیش و بعد از یک دورة آمو

سنگینِ سه ماهة زبان، تحتِ اسکن مغزی قرار گرفتند. با کمال تعجب دانشجویان رشود 

مغزی در دو ناحیة هیپوکامپ و قشر مخ داشتند و دیده شد که میزان رشد کامالً وابسته 

 .بودنددادهبه میزان تالشی بود که دانشجویان برای آموختن زبان از خود نشان
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های الکترونیکی در هفت روز سازگاری مناسهب را کتابمغز شما برای خواندن  -6

 :کندپیدا می

خوان الکترونیکی اید، برداشتن یک کتابهای چاپی پرداختهاگر همیشه به مطالعة کتاب

ممکن است در ابتدا حس بدی به شما بدهد. اما متخصصان اصرار دارند که ذهون شوما 

توانود بوه باشوید، میذ عوادت کردهفارغ از سن و اینکه چه مدت به خواندن روی کاغو

هوای جدیود مثول سرعت با فناوری جدید سازگار شود. درحقیقت ذهن بشر به فناوری

 .کندخوان، در مدت هفت روز سازگاری پیدامیخواندن با کتاب
 

انگیزد تا خطی فکر کنهد و بهاز  ما را برمی های داستانی و روایی ذهنساختار -7

 :دهدتوجهات ما را گسترش می

ها آغاز، میانه و پایان دارند و این همان چیزی ست که بورای ذهون موا مناسوب داستان

ها فکر شود تا به صورت خطی و در توالی رخداداست. با این ساختار ذهن ما ترغیب می

ها را به هم مرتبط سازد. هر چه بیشتر بخوانید، ذهنتوان بیشوتر ها و معلولکند و علت

خواهنود کری را به دست آورد. دانشمندان نوروساینس از والدین میتواند این خط فمی

تا این موضوع را در نظر بگیرند و تا جای ممکن برای کودکان کتاب بخوانند. هنگام انجام 

اندازید، آن هم زموانی های جوان جامیچنین کاری ساختار روایی و داستانی را در ذهن

 .رای گسترش بازة توجه داردپذیری و ظرفیت بیشتری بکه ذهن انطباق
 

 :دهدخواندن متون ساختار مغزی شما در جهات خوبی تغییر می -2

طور ذاتی توانا به خواندن متن نیست. کسانی که در این مهارت ضعف دارند، کس بههیچ

تواننود ممکن است هیچگاه به صورت واقعی لذت خواندن متون را درنیابند. اما آنهوا می

های آنها حقیقتاً تغییور آموزی، مغزانشگرِ بهتری شوند و در این مهارتیادبگیرند تا خو

کند. در یک دورة آموزشی شش ماه خوانش متون، دانشمندان دریافتنود کوه حجوم می
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دادنود کوه  است. سپس آنها نشوانجسم سفید در ناحیة زبانی مغز واقعاً افزایش یافته

رتقا یابد. این موضوع هرچه بیشتر بر اهمیت ها اتواند با این نوع آموزشساختار مغز می

 .کندمطالعه تأکید می

 :پنداری کنیمذاتشود تا بتوانیم بهتر با دیگران همخواندنِ عمیق باعث می -3

 

توانود موجوب تغییور العادهة غرق شدن در یک کتاب و تجربة اتفاقات آن میحس فوق

هنوی موجوود در کتواب هموراه فیزیکی مغز ما شود. هرچقدر با وقوایع احساسوی و ذ

شویم، در نتیجوة می

یک مطالعة عمیوق و 

کردن آنچوه احساس

ها در کووه شخصوویت

طول داسوتان حوس 

کنند، سرشوار از می

شویم و این لذت می

موضووووع باعوووث 

شود توا بتووانیم می

خیلی بیشتر با مردم 

مان در زندگی واقعی

پنداری کنیم ذاتهم

تر و هوشیارتر و آگاه

هووای بووه زنوودگی

 منبع .یکدیگر باشیم

www.oedb.org : 
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 مرگ کتابخانه: بخوانید و بگریید

  حمیده معماری

چند روز پیش وقتی وارد کتابخانه عمومی محلی لندن شدم ناگهان شوک سختی به من 

و بوا ماشوین وارد شد. همه کتابداران محبوب و مورد عالقه مون از آنجوا رفتوه بودنود 

پشوت میوز جایگزین شده بودند. یکی از آنها مردی مهربان و دوست داشتنی بوود کوه 

 London هوایایستاد و من با او درباره آب و هوا، سیاست یوا آخورین کتابامانت می

review of books ماشوین  هرا بو ماامروز من کارت امانت کتابخانه کردم. صحبت می

را به مون نشوان « برگشت»یا « امانت»ای، دستگاه دو گزینه دادم و با فشار دادن دکمه

اند. واحد خاصی از آنها تغییرات دیگری هم در شکل و فضای ساختمان کتابخانه دادهداد.

ای بود که جوان کیوت شواعر باغ خانهواقع در  ۴235کتابخانه، ساختمانی متعلق به دهه 

در آن جا نوشوته بوود. روزگواری    ۴6ای برای هزار دستانچکامه با نام  ش راکتاب شعر

های بر روی هم انباشته یا، به معنای واقعی کلمه، بر سالن اصلی این کتابخانه پر از کتاب

روی زمین ریخته بود. اما امروز دیگر چیزی از گذشته باقی نمانده است . آن چه در نگاه 

ای در اطوراف سوالن چیوده هایی است که به طرز هنرمندانهخورد میزاول به چشم می

انگار که اینجا کافه یا لژ درجه یک و شیک یکی از خطووط هواپیموایی اسوت.   اندشده

به طعنه در موورد ایون کتابخانوه  Online reviewerهای سایت )یکی از بازدیدکننده

ند تزریقشوان را در مثل روز روشن است که حتی معتادان هم حاضر نیسوت گفته است: 

 .این سالن انجام بدهند(

انود و بوه چیوز دیگوری ها تغییر ماهیت دادهفقط در بریتانیای کبیر نیست که کتابخانه

اند. مون مقواالت ها کامالً رو به زوال و نابودی ننهادهگرچه کتابخانه  …تبدیل شده اند 

 مقاالتی درباره تعطیلوی شوعبه ام.ها در ایاالت متحده دیدهزیادی درباره افول کتابخانه
                                                           

16 Ode to a Nightingale 
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، بازسازی ساختمان آنجلسلسها در ، کاهش ساعات کار کتابخانهکتابخانه بوستون های

هایی مثول کتابخانوه کمبوری  و های کتابخانهتزیینی از کتاب کتابخانه و استفاده صرفاً

 دانشگاه ماساچوست.

رسوانی های کتابوداری و اطالعرکز نوآوریبر اساس گزارش انجمن کتابداران آمریکا و م

میلیون بار از  95میلیون آمریکایی بیش از  9/0در حدود  9557دانشگاه مریلند در سال 

بوود.  9556میلیون آمریکایی در سال  95/3اند. این تعداد کتابخانه عمومی استفاده کرده

یابی، مووری نظیور شوغلها برای ابا افزایش رکود اقتصادی، تعداد بیشتری از آمریکایی

اند. عالوه بور های عمومی روی آوردهدریافت خدمات دولتی و ادامه تحصیل به کتابخانه

دی دی ها و سیویآن، تعداد زیادی از آنها برای مطالعه کتابهای رایگان و استفاده از دی

هش کنند. براساس همین پژوهش، اکثر ایالتهوای آمریکوا کواها به کتابخانه مراجعه می

 اند.ها را گزارش کردهبودجه کتابخانه

رسد تصویری که ما از مؤسسات همگانی داشتیم محکووم خالصه کالم این که به نظر می

به زوال است، نظیر آنچه که بر سر ادارات پست آمد. سعی ما بور ایون اسوت کوه ایون 

م و دوبواره کنویمؤسسات را حفظ کنیم و برای این منظور با دید تجاری به آنها نگاه می

کنیم. و این تنها راه قابل قبول ساختن این مؤسسات برای عموم است. چندی عرضه می

قبل سفری پیاده به شرق لندن داشتم. ساختمانی شیک و مدرن با رنگ نارنجی روشون 

”. Idea store“در آن جا بود که بر سر در آن با حروف رنگی کوچک نوشته شده بوود 

هنمای تور جواب داد: این جوا سواختمان کتابخانوه عموومی پرسیدم اینجا کجاست؟ را

شود )از این روی کتابوداران در لنودن نامیده می” Idea store“محلی است که امروزه 

که در داخل پرانتز به « کتابخانه»با واژه  -شوندنامیده می« کارشناسان خدمات مشتری»

بور روی آن نوشوته شوده  آن اضافه شده است. آنها موظف به نصب عالمتی هستند که
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بر اساس گفته یکوی از آنهوا، چنانچوه ایون ” توانم به شما کمک کنم؟چگونه می“است: 

 شوند.(عالمت را با خود نداشته باشند اخراج می

ای باعث شرمساری و خجالت ماست. آنچه مسلم است ها به دالیل عدیدهمرگ کتابخانه

کزی برای ارتباط با اجتماع بوده است. زمانی کتابخانه محلی از نظر خانواده ما همیشه مر

هوای ها و کوانونکردیم کتابخانه محلی ما میزبان انجمنکه در ایاالت متحده زندگی می

های بحث بود. موضوع بحث این های هنری، پخش و نمایش فیلم، و گروهکتاب، نمایشگاه

سیتهای چندگانه کودکان ای گرفته تا حساهای مختلف از قوانین منطقهها در زمینهگروه

بود. چهار سال پیش که به لندن نقل مکان کردم، کتابدار کتابخانه محلوه موا بوه مون و 

را بخووانیم. ایون کتواب  زادی اسومیت اثر سفید دندان همسرم پیشنهاد کرد تا کتاب

هوای متعودد بوود. آن کتابودار برای زندگی در این شهر پر هیجان با فرهنگ ایمقدمه

شنهاد کرد تا بتوانود کتابهوای پسرم پی به را نیزلیمونی اسنیکت هایمطالعه سری کتاب

 هری پاتر را به مرور کنار بگذارد.

هوای بسویار دور زنودگی ها هستم و در زمانمبادا فکر کنید که من در حسرت گذشته

کنم که دالیل کند، فکر میای که هیچ کس به تنهایی بولینگ بازی نمیکنم. در زمانهمی

بیایید از نسل آینده شروع کنیم.  ه باشد.ها وجود داشتفظ کتابخانهعملی زیادی برای ح

ای که موتور جستجویی همچون گوگول در زمانه” امروز خرد جمعی بر این باور است که: 

هوای حقیقت این است تا زمانی کوه از مهارت” داریم دیگر چه نیازی به کتابخانه است؟

خ را دارد. بوه حکم نوک یک کوه ی برخوردار نباشیم، گوگل  گوگلالزم برای جستجو در 

ای کوه در دوره“عقیده سارا اسکرایبنر، کتابدار کتابخانه کودک در پاسادنای کالیفرنیوا، 

ای در زندگی و کوار بشور دارد، آمووزش کنندهنقش تعیین سواد اطالعاتی بیش از پیش

ندادن جستجوی اطالعات به کودکان مانند این است که آنها را به جهان بیرون بفرستیم 

 ”ن که بدانند چگونه بخوانند.بدون ای
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هایی سارا به شاگردانش مهارت

جستجو در منابع مرجوع  نظیر 

مختلف )منوابعی مثول کتواب، 

هووای منووابع پیوسووته، پایگاه

اطالعاتی دانشگاهی(، تشخیص 

منابع پیوسوته خووب از منوابع 

جویی در پیوسووته بوود، صوورفه

سازی اصوطالحات زمان با بهینه

 د.داو را آموزش میجستج

در کشوری که مسأله آموزش و پرورش همچنان الینحول بواقی مانوده اسوت، آمووزش 

قورار داشوته اهمیت و اولویت های اساسی کتابخانه به کودکان باید در درجه اول مهارت

یکوی از  سوازی دارد.کننوده و سرنوشتکتابخانه برای بزرگساالن هم نقش تعیینباشد.

های عموومی مهوم شوهری در ایواالت ز کتابخانهدوستان خوب من کتابدار مرجع یکی ا

متحده است. او هر روز به تعداد زیوادی از سوؤاالت مرجوع از اقصوی نقواط جهوان، از 

هوای درآمودی مختلوف سال (، نژادها، مشاغل و گروه 85تا  8های سنی مختلف )گروه

 توانند به خووبی انگلیسوی صوحبت کننود یوادهد. برخی از این اشخا  نمیپاسخ می

گفت که مردم به تر از این هستند که سواد رایانه داشته باشند. او همچنین میسالخورده

 کنند کهاین دلیل به کتابخانه مراجعه می

  «بضاعت استکتابخانه دانشگاه افراد بی»
دهود کوه چگونوه کند: به موردم یواد میدوست کتابدار من خدمات گوناگونی ارائه می

تابعیت کسب کنند، و برای رأی دادن ثبت نام کننود. او حتوی اختراعشان را ثبت کنند، 
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دهود. او کند و به رایگان در اختیار مراجعان قرار میها را تهیه میبرنامه حرکت اتوبوس

دهد، از نحوه از بین بردن لکه گرفته تا ایون کوه رأی نماینودگان به هر سؤالی پاسخ می

تی، یا مقررات بازارهای مالی چه بوده منتخب هر شخصی به سقط جنین، اصالحات مالیا

 است.

 ✌ کتابخانه نمادی از دموکراسی است !✌
رییس جمهور باراک اوباما اولین شغلش را زمانی که در دانشگاه دوستم یادآوری کرد که 

برای به دست آوردن  کلمبیا پذیرفته شد در کتابخانه عمومی نیویورک به دست آورد. او

استفاده کرد. این مرکز، اطالعاتی از تمام پایگاههای  کز کاریابیمر شغل خود از اطالعات

کنود و بوه هوا و کتابهوا فوراهم میاطالعواتی، رده

ای کند تا شغل مناسب و شایستهاشخا  کمک می

اندازی کنند، سابقه پیدا کنند، تجارت جدیدی را راه

شغلی خود را بنویسند، برای مصواحبه اسوتخدامی 

در صورتی کوه توازه از زنودان حتی آماده شوند، و 

آزاد شده باشند، چگونه در جستجوی کار باشند. با 

دالر  0وجود این مرکز شما دیگر مجبور نیستید که 

د از ایون امتیواز به اسوتارباکس بدهیود توا بتوانیو

تووانیم بگووییم به طور خالصه میبرخوردار بشوید.

بخشی به شهروندان، که از که کتابخانه برای آگاهی

دست  از های دموکراسی است، حیاتی است. باانهنش

ها چه چیزی را از دست خواهیم داد؟ دادن کتابخانه

 !!!مسلماً چیزهای زیادی را از دست خواهیم داد
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 اندگذاشته تاثیر موفق بسیار فرد 11 بر که کتاب 11

هنگامی که شما 

کتاب خوبی را در 

ی مناسوبی برهه

از زنوووووودگی 

خوانیووود، آن می

ممکوون  کتوواب

است زندگی شما 

 را تغییوور دهوود.

افوورادی کووه در 

این لیست وجود 

اند. این افراد کتابی که ای داشتهدارند و از قشرهای مختلف جامعه هستند، چنین تجربه

ترین تاثیر بیش

را بوور زنوودگی 

آنهووا گذاشووته، 

اند. معرفی کرده

آنها نیز به نوبه 

خود فرهنوگ، 

علم، تکنولوژی 

و سیاست دنیوا 

تووواثیر تحترا 

 .اندقرار داده
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 رقابت در برابر زمان -۴5

 تیم کوک

 

التحصیلی از کال ، تیم کوک بعد از فارغ

 IBM هنگامی که اولین شوغلش را در

های تجواری( المللی ماشین)شرکت بین

شووروع کوورد، کووار بووا  ۴279در سووال 

 ۴226 سال در کامپیوتر را آغاز کرد. او 

 وضعیت نبدتری در اپل شرکت که زمانی

یوک  آن از قبول موالی سوال در و بود

، بیلیوووون دالر از دسوووت داده بوووود

همکاریش با اپل را شروع کرد. کوک بوا 

های تولیودی سازماندهی مجدد فعالیت

تبار کسوب کورد. او ارتبواط شرکت، اع

کننووودگان را تولیدکننووودگان و توزیع

آسان کرد و سیستم اپل را برای پیگیری بهتر موجودی بهبود بخشید. هنگامی که اپول 

هوای های دنیا شد، کوک به عنوان مدیری برجسته بوا تواناییترین شرکتیکی از موفق

، کووک بوه 95۴۴و جابز در سوال العاده مورد ستایش قرار گرفت. بعد از مرگ استیخارق

 .شد انتخاب عنوان مدیر عامل اپل

 »به همکارانش معرفی کورده، کتواب  کتابی که بیشترین تاثیر را بر کوک داشته و او نیز

اسوت. ایون کتواب « توماس هوت »و « جورج استالک »ی نوشته« رقابت در برابر زمان

. است شرکت یک های کار درنبهدهد چگونه مدیریت زمان یکی از مهمترین جنشان می

 نیوز مشوتریان و یابودمی کاهش هاهزینه کند،می مدیریت را زمان شرکت، که هنگامی
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 آنچوه کوه اسوت مهوم بسیار نکته این داد، نشان کارمندانش به کوک. هستند ترراضی

 وا بوه بالفاصله را آن خواهدمی را کاال که یکاهم کنید و زمانی فر را خواهدمی مشتری

به دلیل اینکه جابز یک کتاب را  .کنندمی را کار این رقبایتان صورت این غیر در بدهید؛

تاثیرگذارترین کتاب معرفی نکرده، در نقطه مقابل کووک قورار دارد. یکوی از به عنوان 

نوشوته رام داس « اکنون اینجا باش »ای که جابز دوست داشت کتاب های برجستهکتاب

ی مدیتیشن، یوگوا و بسیار تاثیرگذار بوده و درباره  «نبش هیپیج»  است. این کتاب در

 ت.معنویت اس

 شازده کوچولو -2

 جیمز دین

 

جیمووز دیوون در طووی زنوودگی 

کوتاهش تنها سه فویلم سواخت. 

هایش کالسیک هستند. همه فیلم

او پس از مورگش دو بوار نوامزد 

دریافت جایزه اسکار شد. اکنوون 

سال پس از مورگش در  65یعنی 

 35انگیووز در ک تصووادف غمیوو

 94در سووون  ۴200سوووپتامبر 

 در سوتاره مثل هم هنوز سالگی، 

کتوواب  .درخشوودمی هووایشفیلم

مورد عالقه دین، رمان کالسیک و 

نوشته «  شازده کوچولو »محبوب 

کوه  آنتوان دو سنت اگزوپری بود
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منتشر شده، از  ۴243کتاب شازده کوچولو که در سال .در دوران دبیرستان خوانده بود او

هنگامی که خلبان مشوغول  ت. زبان خلبانی که در یک صحرا سقوط کرده نقل شده اس

تعمیر هواپیمایش است، پسر کوچولوی بوری ملقب به شازده کوچولو به او نزدیوک موی 

شود و در حالی که نقاشی گوسفندی در دست دارد بوه او پیشونهاد کموک موی دهود. 

گویود او از یوک سویاره  هنگامی که با هم دوست شدند، شازده کوچولو به خلبان موی

اش را ترک کرده سیارهآمده است و چون احساس تنهایی می 390ارک کوچک به نام سی

گوید اولوین بوار اسوت بوا آدم کرده است. او درباره سفرش با خلبان صحبت کرد و می

 .ها روبرو شده و رفتار کسانی که دیده او را تحت تاثیر قرار نداده استبزرگ

بورای  ای کودکوان اسوت ولویبر »اش، شازده کوچولو کتابی است که به گفته نویسنده

ی سورخوردگی زنودگی بزرگسوالی و این کتاب دربواره «. بزرگساالن نوشته شده است

های اصلی کتاب، اهمیتِ داشتن ذهن باز و فکری است. یکی از پیامخطرات ناشی از کوته

 ت.جکاو اسهمیشه کن

دین آنقدر این کتاب را دوست داشته که همیشه آن را با خود همراه داشت. این کتواب 

ترین دوستش و کسی که زندگیناموه او را نوشوته آنقدر برای دین مهم بوده که نزدیک

در نزدیکی محل تصادف دین، کتیبه ای دربواره ایون کتواب و دیون  ویلیام باست یعنی

آنچه ضروری »  شودا جمله مورد عالقه دین از کتاب شروع مینوشته است. این کتیبه ب

ایون جملوه از »دهود ی کتیبه باست توضیح میدر ادامه «.ها پنهان استاست از چشم

رسید ایون جملوه آنتوان دوسنت اگزوپری، جمله مورد عالقه جیمز دین بود. به نظر می

ر حضور کسانی کوه دوسوت اهمیت خا  و عمیقی برای او داشت و اغلب این جمله را د

 «.خواندداشت، می
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 بازمانده روز -7

 جِف بِزوس

 

آغاز به کوار  ۴220آمازون در سال 

کورد و در آن هنگوام موسوس آن 

جف بزوس شوغلش را بوه عنووان 

معاون شرکت وال اسوتریت تورک 

بور کوارش بوه کرد و برای تمرکز 

سیاتل رفت. در ابتدا آموازون بوه 

شوروع  ینفروشی آنالعنوان کتاب

بووه کووار کوورد. از آن زمووان بووه 

رین فروشووگاه اینترنتووی بزرگتوو

 .است شده تبدیل دنیا

هوا را بزوس به وضوح ارزش کتاب

 او از کوووه هنگوووامی و دیووودمی

 که کتابی تاثیرگذارترین پرسیدند

 بوه شواید نده چیست،خوا تاکنون

 یک باید وال،س این به بزوس جواب کنید تصور آمازون سازمانی فرهنگ و موفقیت دلیل

 «گوروایشوی کازو » ینوشته « روز بازمانده » کتاب بزوس جواب اما باشد، تجاری کتاب

 انگلیسی خدمتپیش یک زبان از ۴272 سال در رمان این. است بوک من یجایزه برنده

کنود. ی منزل اربابش را تعریف میاستیونس گفته شده و او اتفاقات روزمره آقای نام به

کوه  خدمتی اسوتل محور شغل آقای استیونس و عشق فناناپذیر او به پیشداستان حو

گوید او به دلیل این که کتاب به بزوس می. کرده استی اشرافی با او کار میقبال در خانه
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شناسد که بتواند چیزی مثول شکل عجیبی کامل است آن را دوست دارد و کسی را نمی

ین کارش در آمازون و کتاب شباهتی وجوود دارد، پرسند آیا بوقتی از او میآن بنویسد. 

ولی غیرممکن  دهیم عجیب و غیر معمول هستکاری که ما انجام می »دهد او جواب می

 « . نیست

 کیمیاگر -8

 زویل اسمیت، مدونا، فارل ویلیام

 

عالوه بر تعدادی از نوازندگان سه 

ی گذشووته، ویوول اسوومیت، دهووه

مدونا، و فارل ویلیامز نیز عشوقی 

ی عمیق به این کتاب دارند و همه

انوود ایوون کتوواب هووا گفتهآن

شان را تغییور داده اسوت. زندگی

ایوون کتوواب رمووان محبوووب 

ی ی نویسوندهنوشوته« کیمیاگر»

 .اسوت «پوائولو کوئلیوو »برزیلی 

ی جوانی درباره رمان پرفروش این

اسپانیایی به نام سانتایاگو اسوت. 

بینوود و سووانتایاگو خوووابی می

کند باید به مصر سفر احساس می

نوام  کند. قبل از سفر او چیزی به

ها همیشه ی شخصی همان کاری است که انسانگیرد. افسانهی شخصی را یاد میافسانه

، درونوی اسوت و کودکوان بوه راحتوی خواهند در زندگی انجام دهند. این احساسمی
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تان را دنبوال شود وقتی افسانه شخصیگفته میکنند. در کتاب ی آن صحبت میدرباره

شود و وقتی به دنبال آن می روید ماننود کیمیواگری کوه کنید دنیا با شما همراه میمی

ویل  ،یک مصاحبه در. رسیدکند، به چیزهای غیر ممکن نیز میسرب را تبدیل به طال می

را وقف کرده کوه بوه  اشی کتاب صحبت کرده و گفته او زندگیاسمیت با هیجان درباره

توانند از غیر ممکن، ممکن بسازند. او حتی خوودش مردم نشان دهد اگر تالش کنند می

گوید این کتاب برای او مانند یوک را به کیمیاگر تشبیه کرده است. فارل ویلیامز نیز می

ی کسانی کوه بوه او کند و از همهاش نگاه میتجلی الهی بوده است. او به زندگی گذشته

کند. اُپرا وینفری که او نیز یکی از اش برسد تشکر میی شخصیمک کردند تا به افسانهک

کوه ی این کتواب و ایندرباره ۴226در سال  گوید مدوناداران این کتاب است میدوست

بوا او  اش را تغییر دادهزندگی چقدر

 .حرف زده است

 اِما -6

 جی. کی. رولینگ

 

در عصووور پیشووورفت تکنولووووژی 

کواری غیورممکن  جی.کی. رولینگ

ها کودک را بوه او میلیون .انجام داد

عالوه بر  د.کتاب خواندن عالقمند کر

این که باعث شد بسیاری از کودکان 

هایش فراتور از کتاب بخوانند، کتاب

مرز ادبیات کودک پویش رفوت و در 

بین سنین مختلف محبوبیت زیوادی 

کتواب موورد عالقوه  .اندپیدا کرده
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 سوال در کوه اِموا کتاب. است «آستن جین» محبوبش ینویسنده از «اما» مانرولینگ ر

 و ثروتمنود جووان، زیبوا، دختوری یدربواره و اجتماعی کمدی یک شده، منتشر ۴7۴0

 خواهدمی ولی ندارد ازدواج به تمایلی و است مجرد اِما. است وودهوس اما نام به باهوش

اسراری که در قلب رمان و دو شخصویت آن بوه  .اد شودی سایر افرعاشقانه زندگی وارد

نام فرانک چرچیل و جین فرفاکس، که در کل داستان، پنهانی نامزد هستند، وجود دارد، 

بوه  هرگز قادر نیست گوید اورولینگ را همیشه تحت تاثیر قرار داده است. رولینگ می

اش به کتاب را آن خوبی که اسرار اما نوشته شده است، چیزی بنویسد. او همچنین عالقه

 .نشان داده شده استداند که شخصیت اما به خوبی بیان و به این دلیل می

 کنید حتما شوخی می -0

 آقای فاینمن

 سرگی برین

 

پِوی  را سرگی برین همکارش لوری 

اولین بار در دانشگاه استنفورد دید. 

ها با کمک هم موتور جسوتجویی آن

طراحی کردند که نتای  را با توجه به 

تعداد جستجوهای قبلوی تفکیوک 

کند. این موتور جستجو، گوگول می

اش، دنیا تغییر اندازینام دارد و با راه

را  تورین تواثیربیش کتابی که. کرد

 حتموا» کتاب داشت، برین سرگی بر

 «فوواینمن آقووای کنیوودمی شوووخی

 فیزیک نوبل یجایزه برنده ینوشته
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های شته و کتابدا مشارکت اتمی بمب ساخت در فاینمن. است «فاینمن ریچارد » نظری

های فیزیک نظری محبوبیت زیادی دارند. او بوه دلیول دیگری نوشته که در میان کتاب

هوای او ترین کتابروف است و یکی از محبوبهای طنزآمیزش نیز معنوشتن زندگینامه

چه تمام ایون آن. چاپ شد ۴270است که در سال « کنید آقای فاینمنمیحتما شوخی »

تاثیر قرار داده، آزاداندیشی ذهن فاینمن بوده است. در واقع فاینمن ها برین را تحتسال

نده، دانشومند و خواسته لئوناردو داوینچی عصر خود باشود. او موسویقیدان، نویسومی

طنزپرداز بود. برین با خواندن 

خالق و  کتاب متوجه شد باید

کتاب دیگور موورد  .بود نوآور

« سقوط بورف »ی برین عالقه

« نیوول استفانسووون »نوشووته 

کتوواب پیوودایش  اسووت. ایوون

ها و اجتماعوات آنالیون برنامه

بینوی مانند گوگل اِرث را پیش

 .کرده بود

 عطر: داستان یک قاتل -4

 رت کوبینک

از کرت کووبین رهبور گوروه 

 »نیروانا، بوه عنووان موسیقی 

شود. یاد می« صدای نسل خود

بسیاری از هوادارانش معتقود 

بودند او قادر اسوت خشوم و 

کنند را بیان کند. نیروانا فرهنگ امریکا را تغییر داد و ها احساس میسرخوردگی که آن

www.takbook.com
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عطور: »کتاب . بود ۴225ی ین اتفاقات دههترمهمیکی از  ۴224آپریل  95مرگ کوبین در 

منتشر شود کتوابی  ۴270که در سال  «پاتریک سویکیند »ی نوشته« داستان یک قاتل

که دارد، تحسوین  اهیت فراحسیم . این کتاب به دلیلبود که زندگی کوبین را تغییر داد

 قورن در کتاب داستان. شویدمی خواندن در غرق بو، تداعی با شده است. در این کتاب،

ی یتیمی به نام ژان باپتیست گرنویل است که ارتبواط دهد و دربارهپاریس رخ می در ۴7

و را منفور خاصی با بوها دارد. برای مثال او هیچ عطر و بویی ندارد و این تفاوت کوچک، ا

و برای دیگران غیر قابل تحمل کرده است. گرنویل حس بویایی بسیار قوی دارد. درست 

تواننود بوهوا را دهود، او نیوز میها را به خوبی تشخیص میمانند یک سرآشپز که مزه

ها به دنبال یک بو برود و منبع آن را پیدا کند. چون بوها تواند مایلتشخیص دهد. او می

ها را توانود انسوانکننود، او نمیها از خود بو ساطع میمل هستند و انسانغیرقابل تح

شوود منزوی و غیرعادی میتحمل کند. گرنویل به دلیل توانایی که دارد تبدیل به فردی 

اش العادهفوق که حتی به قیمت قتل زنان زیبا به دنبال حفظ عطر آنها است. او از توانایی

خرند و حتی آنها را می کند که مردم با اشتیاقاستفاده میکردن عطرهایی برای درست 

در حقیقت شباهت بین کتاب و زندگی کوبین به ویژه در پایوان آن،  .شودمشهور نیز می

و همیشه آن را بوا  ر خواندهبا ۴5حداقل  گفت این کتاب رابسیار آشکار است. کوبین می

گوروه نیروانوا بوه نوام « در رحوم»های آلبووم خود به همراه داشته است. یکی از ترانه

 .از این داستان الهام گرفته شده است« بوکارآموز بی»
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 انه اید -3

 مارک زاکربرگ

 

هنگامی که مارک زاکربورگ بورای 

را در پروفایول اولین بار عالیقوش 

 تووووابفیسووووبوک نوشووووت، ک

 »ی نوشووته« دهنووده بووازیپایان»

بوه عنووان  را« اُرسن اسکات کارد

اش انتخاب کورد. کتاب مورد عالقه

 نیویوورکر، ای دربعدها در مصاحبه

 کتاب این خواندن از گفت زاکربرگ

 کتواب ولی برده لذت تخیلی علمی

 انه » کتاب و نیست اشعالقه مورد

 مورد کتاب «ویرژیل» ینوشته «اید

 .است او یعالقه

 التوین حماسوی شوعر یک انه اید،

 پیش ۴2-92 هایسال بین که است

 رهبوری بوه تروجان بازماندگان از گروهی یدرباره کتاب این. است شده نوشته میالد از

 که هنگامی. کنندمی ترک را شهر یونانیان، دست به تروی نابودی از بعد که است انیاس

های رم را بنوا او این است که پایوه سرنوشت شودمی متوجه کندمی ترک را شهر انیاس

هایی کوه روند ولی علیرغم سوختینهد. انیاس و گروهش به سفری طوالنی و سخت می

ترین حکوومتی کوه دهند زیرا می دانند باید باشکوهکنند به راهشان ادامه میتحمل می

 .جهان تا به حال به خود دیده، را بنا بگذارند

www.takbook.com
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گرفوت، ایون کتواب را ولین باز زمانی که در دبیرستان التین یاد میگوید ازاکربرگ می

هایی وجود دارد. زاکربورگ نیوز بوه خوانده است. مطمئنا بین زاکربرگ و انیاس شباهت

ای که گوید نکتهترین شبکه اجتماعی را طراحی کند. زاکربرگ میسفری رفته که بزرگ

ل کردن سرنوشتش و ساخت شهری اسوت ی انیاس برای دنبابرای او جالب بوده انگیزه

 «.همیشه در بزرگی بی حد و مرز است » که

 ای درباره طبیعت آدمیرساله -9

 آلبرت انیشتین

 

یکوی « آلبرت انیشتین» 

از بزرگترین دانشومندان 

بوده است. چه کتابی  دنیا

تواند بیشترین تاثیر را می

بر فردی با چنین هووش 

سرشاری بگوذارد؟ ایون 

ای دربواره رساله »کتاب 

 »نوشوته « طبیعت آدمی

منتشوور  ،«دیویوود هیوووم

بوود.  ۴837شده در سال 

هیوووووم فیلسوووووفی 

اسووووووووکاتلندی و از 

پیشووووگامان مکتووووب 

 .گرایی استتجزیه
 

www.takbook.com
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توالش  که در واقوع کتوابی سوه جلودی اسوت، حاصولای درباره طبیعت آدمی رساله

برای نگاهی متفاوت به فلسفه بود و این کتاب نسبتا پیچیده مورد عالقه انیشتین  هیوم

جلد  آید.نمی هیوم معتقد بود همه چیز در زندگی از طریق تجربه به دستبوده است. 

 او سووپس. اسووت نظریووات خواسووتگاه دربوواره ،«درک از » اول کتوواب، بووا عنوووان

ا توضیح ر معلول و علت ماهیت جمله از احتمال، و دانش، زمان، فضا، یدرباره شبهاتش

ی تاثیری که علت و احساس بر اعمال ما ، درباره«از احساسات »م دهد. جلد دوم، با نامی

گوید اخالق نه بر اسواس می ،«از اخالق »د. در جلد سوم، با عنوان کندارند، صحبت می

ای دربواره چندین بار گفته رسواله انیشتین .تر براساس احساس استمنطق، بلکه بیش

تاثیر عمیقوی بور  طبیعت آدمی

او درسوت  .روی او داشته اسوت

 نسبیت »ی معروف قبل از نظریه

اسوت.  ش این کتاب را خوانده«

ای گفتووه، انیشووتین در نامووه

خواندن ایون کتواب در تودوین 

 نظراتش به او کمک کرد. درست

ه او نظورات را از مانند این بود ک

قبل در ذهن خود داشته و هیوم 

ها به او کمک کورده در بیان آن

 .است
 

 چاپگر اودل -۴

 رونالد ریگان
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بر رونالد ریگان یکی از روسای جمهور سوابق امریکوا تواثیر کتابی که در دوران کودکی 

. شخصیت اصلی بود« یتهارولد بِل را »ی نوشته« چاپگر اودل »گذاشت، کتاب مسیحی 

الخمور بوه دنیوا آمود. در ای از هم پاشیده با پودری دائمکتاب، دیک فالکنر در خانواده

هوش شده، موادرش نیوز از گرسونگی در صفحات ابتدایی کتاب، در حالی که پدرش بی

تر بوه نوام بویود سویتی حال مردن است. فالکنر بعد از مرگ والدینش به شهری بزرگ

دهند او گرسنه بماند. اما او فقط موفوق د است مسحیان واقعی اجازه نمیرود و معتقمی

 دو هر و کندمی استخدام را دیک چاپخانه صاحب. کند پیدا کار چاپخانه یک شود درمی

 پایوان در. دهودمی نجوات را سیتی بوید و شودمی وزیر دیک بعدها. شوندمی مسیحی

این کتاب از دو جنبه . شودمی سیاستمدار و رودمی سیدی واشینگتن به دیک داستان،

و  غسل تعمید گرفوت بر زندگی ریگان تاثیر داشته است. اولین تاثیر این بود که ریگان

عمر نیز پروتستان باقی ماند. دومین تاثیر کتاب این بود که به او پروتستان شد و تا آخر 

های خووب، اخالقیوات را رعایوت نشان داد همیشه خوبی بر بدی پیروز است و انسوان

کنند. البته این نکته در زمان ریاست جمهوری ریگان به ویژه در موضوعش در برابور می

تاثیر عمیقی بور  کتاب دیگری که. ودکمونیسم و مبارزه با مواد مخدر به خوبی مشهود ب

ی حوزب بوود. ایون کتواب دربواره« ویتکر چوامبرز »ی نوشته« شاهد »داشت،  ریگان

پیوندد و به این حزب می ۴290ن چامبرز است و چامبرز در سال کمونیسم امریکا در زما

شود و در دادگاه بر شود. چامبرز بعدها از حزب کمونیسم خارج میجاسوس شوروی می

دهد. این کتاب بر اعتقادات ریگان مهر تاییود زد و او بوا می شهادت« الجر هیس »علیه 

 .کمونیسم مخالفت کرد

 
 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.heritage.org/research/lecture/the-intellectual-origins-of-ronald-reagans-faith
http://www.heritage.org/research/lecture/the-intellectual-origins-of-ronald-reagans-faith
http://www.libertylawsite.org/2012/03/13/ronald-reagan-whittaker-chambers-and-the-dialogue-of-liberty/
http://www.libertylawsite.org/2012/03/13/ronald-reagan-whittaker-chambers-and-the-dialogue-of-liberty/
http://www.libertylawsite.org/2012/03/13/ronald-reagan-whittaker-chambers-and-the-dialogue-of-liberty/


  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

194  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 !است؟ مهم خواندن کتاب چرا
 مطورح ساده پرسشی

 پاسوووخی کنم،موووی

 چراکوه بدهید صادقانه

 لذت میزان شما پاسخ

 باال را تانروزانه زندگی

 بوه را آلزایمور برد،می

 حتی و اندازدمی تاخیر

 بلنووودتر را عمرتوووان

 هفتوووه در: کنووودمی

 را سواعت چند گذشته

 کووردن مطالعووه بووه

 دادید؟ اختصا 

 سووال از پرسووش ایوون

 بووه سوواله هوور ۴229

 از بخشوووی عنووووان

 پرسیده امریکایی خانواده هزاران از میشیگان دانشگاه «بازنشستگی و سالمتی مطالعه»

 آن در بازنشسوته هوزار 95 که را بزرگی نظرسنجی در کوچک بخشی واقع در. شودمی

 افوراد مغوز سوالمت هایتحلیل در سال هایسال و داده اختصا  خود به دارند شرکت

 دانشوکده محققوان کوه زمانی ،95۴6 سال در اینکه تا. شدمی گرفته نادیده سالخورده

 دانشوگاه سواله دوازده «بازنشسوتگی و سالمتی مطالعه» اطالعات ییل عمومی سالمت

 باال به سال 05 مرد و زن 3655 از بیش سالمت و خواندن هایعادت مورد در را میشیگان

 بوه سوال چنودین طی که افرادی: آوردند دست به امیدوارکننده الگویی کردند، زیرورو
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 -نثور و نظوم یا غیرداستانی چه داستانی، چه -خوانندمی کتاب روز در دقیقه 35 مدت

 .کنندمی عمر بیشتر سال 9 میانگین طور به خوانند،نمی کتاب اصال که افرادی به نسبت

 اختصوا  خوانودن بوه را هفتوه در ساعت 3 از بیش که هاییکتابخوان اینکه ترعجیب

 اکتفوا مجلوه یوا روزناموه خوانودن به فقط که خود ساالن و سنهم به نسبت دهندمی

 .است شده کمتر 95۴9 تا 955۴ هایسال بین شانمرگ احتمال کنند،می

 ماهوه شش کودکان دهندمی نشان جدید هاییافته که باشید شنیده این از پیش شاید

 بعود سوال چهوار شوند،می خواندن کتاب مشغول هفته روزهای یط خود والدین با که

 بیشوتری امتیواز هووش هوایآزمون در دارنود، تریقوی نوشتن و خواندن هایمهارت

 این اخیر مطالعات اما .داشت خواهند هانخوانکتاب به نسبت بهتری مشاغل و گیرندمی

. اسوت مهوم میوزان مینه به هم بزرگسالی در خواندن عمل که کشندمی پیش را بحث

 فراگیوری هایمهارت و خواندن دهیم، اختصا  خواندن به را زمانی عمر یک طی وقتی

 .بهتر مختلف هایموقعیت در مغز عملکرد و شودمی سالم مغز پشتیبان زبان

 

 ببورد، کلمات از را استفاده بیشترین تواندمی چطور و چرا ما از کدام هر اینکه فهم برای

 خوانودن کتاب که است چطور: کنید شروع اند،کرده مطرح ییل گروه که لیسوا همان از

 کند؟نمی کاری چنین مجله و روزنامه خواندن اما بخشدمی بهبود را ما مغز قدرت

 

 «عمیهق خوانهدن» به تشویق کتاب، از فصل یک خواندن با فرد اندکرده ثابت محققان

 هور بوا) کتواب خواندن ها،روزنامه پرتیتر اول صفحه خواندن سطحی برخالف. شودمی

 دنیوای بوا و هافصل نمیا از شودمی باعث و کندمی انتقادی تفکر به وادار را مغز( ژانری

 را کار این البته) کنیدمی برقرار را ارتباط این وقتی اینکه اول. کنید برقرار ارتباط بیرون

 ایجواد را هاییگوذرگاه آن، نیمکوره دو و مغوز ناحیوه چهار در عینا( دهدمی انجام مغز

 و ببخشود بهبود را سریع کردن فکر تواندمی عصبی شبکه این ان،زم طول در. کنیدمی
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 فراهم شناختی زوال تاثیرات بدترین برابر در تریمستحکم محافظتی حالت است ممکن

 هووش و یکودلی حوس اسوت کرده ثابت داستانی، مخصوصا کتاب، خواندن دوم،. کند

 شوود، انجووام 95۴3 سووال کووه تحقیقووی در. دهوودمی افووزایش افووراد رد را هیجووانی

 بعود هفته یک خواندند، را داستان یک اول فصل یا اول بخش فقط که کنندگانیشرکت

 در هواخواناخبار که حالی در شد، دیده شانهمدردی حس در ایمالحظه قابل افزایش

 ) منبع میگنا ( .کردند افت امر این
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 یزندگ در خواندنکتاب دسته هس��

 

 بوووه اول، دسهههته��

 کتواب معاش ضرورت

 یبورا یعنوی. میخووانیم

 و یزنووووودگ اداموووووه

 اسووتقالل از یبرخوووردار

 توا میودار درآمد به ازین

 لحواظ به هم مان،یزندگ

 و کنود دایپ استمرار یکم

 را ما یاخالق لحاظ به هم

 مسوتقل انسان به لیتبد

 ازین درآمد یبرا من. کند

 و دارم حرفوه و شوغل هب

 در دیبا حرفه و شغل یبرا

 یهنوور ایوو فوون علووم،

 بتووانم توا شوم متخصص

 داشوته یاحرفوه و شغل

 نیوا از یزیگر. کنم مطالعه را آن به مربوط یهاکتاب دیبا تخصصم نیا یبرا حال. باشم

 یهواگروه در مسولماً. شوودیم مطالعه ادیز هم ما کشور در و ستین خواندنکتاب نوع

 نوع یهاکتاب و شودینم مطالعه هاکتاب نوع نیا شهیپ و شغل تنوع جهت به یتابخوانک

 . کندیم زیمتما مطالعه زانیم نظر از را کشورها که هستند سوم و دوم
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 لذت دنبال به یزندگ در انسان. شودیم خوانده لذت یبرا که ییهاکتاب دوم دسته��

 نیوا از یکوی. بوردیمو لوذت انسان شود ارضا که انسان یهاخواسته از کدام هر. است

. اسوت یعلمه یههایکنجکهاو ها،یکنجکاو از یکی. است یکنجکاو حس هاخواسته

 بسوته. باشود گورید موضوعات ای نجوم خ،یتار موضوع در تواندیم یعلم یهایکنجکاو

 دوم دسوته یهواکتاب نیا دهدیم لیتشک را من منش و تیشخص که مختلف عواملبه

 ،یروانو سونخ و یذهنو تجوارب سون، ت،یترب و میتعل ک،یژنت. متفاوتند افراد نیب هم

. کنودیم متفاوت هم با را افراد یکنجکاو موضوع نیا و سازدیم را من منش و تیشخص

 نسوبت بوه نوه اموا هسوت هوایرانیا ما یزندگ در شیب و کم هم خواندنکتاب نوع نیا

 .اول دسته یهاکتاب
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 سههوم دسههته��

 هسوتند ییاهکتاب

 موون نظوور بووه کووه

 و کمبووود نیشووتریب

 لحواظ از توجه عدم

 آن در یکتوووابخوان

 مون یبرا نه و است

 نوه آوردیمو درآمد

 بلکه بخشد،یم لذت

 یزنههدگ هنههر
 کوه چورا. آموزدیم

 هنوور یزنوودگ هنوور

 اریبسووووووووووو

 یبورا چطور اما میهست آموزش به لیقا زدن ساز مثل یهنر هر یبرا ما. استیادهیچیپ

 رنو  و درد خودمان میتوانیم یزندگ هنر آموزش با! میستین آموزش به لیقا یگزند هنر

 نیا مطالعه. میکن لیتحم گرانید بر یکمتر رن  و درد نکهیا گرید و میکن تحمل یکمتر

 ریتعاب آنها از و هستند یشتریب رواج حال در غرب در بعد به یالدیم 65 دهه از هاکتاب

 ،یزنودگ فلسوفه یگواه کنند،یم ادی یعمل فلسفه نام با اآنه از یگاه. شودیم یمختلف

. یفرزانگ و حکمت یهاکتاب یگاه و یزندگ یبرا فلسفه یگاه و یزندگ در فلسفه یگاه

 ممکون حوداکثر بوه کردنیزندگ دهیفا که میکن یزندگ چنان یعنی «ستنیز وارفرزانه»

 .  ممکن حداقل به آن نهیهز و برسد

 انیملک یمصطف استاد

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

200  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 خواند؟ کتاب دیبا ناخوب یروزها در اچر
 ،یآزاد کووه دارم بوواور "قووایعم ��

 راه از نوه کشور کی تیامن و یآباد

 و کرده گره یها مُشت و تفنگ لوله

 و بواد زنوده و آلوود کف یها دهان

 و آرام یها کتابخانه از که باد، مُرده

 .شود یم جادیا یبخش یآگاه

 اموا دارد اتوم بمب هم پاکستان ��

 کشووتار و یانتحووار اتیووعمل جووز

 کف شده رها یها ییدمپا و یابانیخ

 در یگورید یریتصوو آنها از ابانیخ

 عراق در نفر ها ونیلیم  م؟یدار ذهن

 صودام مثل یمست ناسوریدا ییفدا

 میکو یشمال کره در بودند،  نیحس

 را موردمش و آزاد آبواد، را هوا نیسورزم نیوا شوود یم اما پرستند یم را اون جونگ

 کرد؟ قلمداد تخوشبخ

 او از شود، ینم ابزار خورد، یم بیفر کمتر خواند؛ یم کتاب کی از شتریب که یانسان ��

 مودام کند، ینم باور را ندیگو یم که چه هر و ندیب ینم عکس ماه در سازند، ینم نردبان

 دیکوب دیبا را کشور نیا که دهد ینم الپردازانهیخ یتزها کارد، ینم یدینوم و اسی تخم

 ... کایآمر و اروپا رفت کرد فرار دیبا و ساخت نو از و

 یروشون میخوواه یمو اگور. یکیتار در یچراغ. است ییدانا یابزارها از یکی کتاب ��

 . میکن روشن نیسرزم نیا در یشتریب یها چراغ دیبا میببخش
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 : خواندم یم ییجا ⬅

 

 افتاد ینعل ،یخیم خاطر به

 افتاد یاسب ،ینعل خاطر به

 افتاد یسوار ،یاسب خاطر به

 شکسوت یجنگ ،یسوار خاطر به

 خورد

 نوابود یمملکت ،یشکست خاطر به

 شد

 بوود یکس خاطر به ها نیا همه و

 !بود دهینکوب خوب را خیم که

 

 انسوان های اندیشه و افکار نحوه

 فقوط است ممکن که است طوری

 اندیشه ی پایه کتاب، یک خواندن

 و جدیود مبنای بر را او افکار و ها

 انسان ها میلیون سرنوشت مسیر کتابی، است ممکن بسا چه و دهد قرار خاصی مسیر ای

  "انیشتن". بیندازد مخصوصی راه در را

 

 

 سرنوشوت خیم کی از شیب است ممکن کتاب کی که میکن فکر دوارانهیام دیبگذار ��

 کشوور نیوا تیامن و یآزاد ،یآباد یبرا یبهتر راه من دستکم .دهد رییتغ را ینیسرزم

 (یمحمد احسان ✍) .ها یکین دادن ادی و گرفتن ادی جز شناسم ینم

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

202  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 (: ما کتاب نمی خوانیم1درباره روش کتاب خوانی )

 

: روبوورو خووالق کووارتون 

هیجووووابی دمیرچووووی 

 )کاریکاتوریست ترک(

 

نویسم از آنچه در اینجا می

گفتگووو بووا جونس مطالووب 

بنوابراین  .اسوت دوسوتان

آن  هوایبسیاری از ویژگی

نوع مطالب، عموالً در ایون 

نوشته هم وجوود دارد: نوه 

سر و سوامان و سواختاری 

ام دارد و نه در آن کوشیده

حرف جدیدی بزنم. صورفاً 

هوووایی مجموعوووه حرف

انه است که در پاسخ دوست

تر و نویسم. به امید اینکه فضایی برای فکر کردن بیشتر، گفتگوهای دقیوقدوستانم می

ها و ای شود تا دوستان خوبم، حرفمان ایجاد شود و بهانهشاید تغییری در نگاه و نگرش

بنوابراین، تکوراری  .تر شووندهای جدیدی را مطرح کنند و این نوع گفتگوها، کاملایده

های مختلف این نوشته را ببخشید و زمانی آن را مطالعه کنید بودن یا واضح بودن بخش

 .که کار مفیدی برای انجام دادن در ذهن ندارید

 .نویسممی علی کریمیهای خوانید، به بهانه حرفآنچه در ادامه می
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مطرح کرد.  کتاب انسان خردمند )بشر خردورز(و در زیر معرفی و در پاسخ به بحثی که ا

اید مجبور نشووید دوبواره بوه ها را نخواندهآورم تا اگر آنمی های علی را در اینجاحرف

 :مطلب قبلی سر بزنید

خووانی مطورح خوانی و متمممحمدرضا بحث کتاب بهانه شد یک دغدغه در مورد کتاب

 .خوانی اشواره کوردییوا توم کتواب” توم یوادگیری“ها بوه تو چند بار در کامنت.کنم

هوا و مطوالبی را مطالعاتی است. اینکوه چوه کتاباین روزها ذهنم درگیر انتخاب مسیر 

ها بوه تناسوب رشوته و کوار تخصصوی معموالً ما آدم.یک را کنار بگذارم بخوانم و کدام

هوا افته که حرفشیم و کمتر اتفاق میها میها و نویسندهخودمون غرق یک سری کتاب

خونه در موورد چی می مثالً مهندس برق که هر.های متفاوت را ببینیم و بشنویمو نوشته

البته این محدود شدن به یک زمینه خا  شاید کوار خووبی باشوه و .برق است و الغیر

 .مصداقی از تم یادگیری قلمداد بشه
 

توو توم یوادگیری “گفت یاد حرف چند وقت پیش یکی از دوستان متممی افتادم که می

دم باید یوک توم خونی. آکنه مینداری، نشستی هر چی متمم پشت سر هم منتشر می

 :ولی همیشه یک ترس همرام بوده”مشخص داشته باشه
 

اینکه محدود شدن و اسیر شودن در یوک زمینوه خوا  شواید بورای اموروز انسوان 

های سونگینی بوه موا دستاوردهای زیادی داشته باشه ولی در بلند مدت ممکنه هزینوه

فکور و ذکرموون اش همین دوران تحصیل خودمون که تمام مثال دم دستی.تحمیل کنه

گیری و تسلط در کالم و محدود به یک رشته کذایی است ولی یک کلمه در مورد تصمیم

شاید افتخار کنیم که تم یادگیری داریم و همه کتابخانه ما پر .خونیممذاکره و اتیکت نمی

 . های تخصصی رشتهاست از کتاب
 

د خوانودن یوک کتواب درسته خیلی تمرکز روی بحث بازاریابی دیجیتال دارم ولی شای
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 .ربط )در زمینوه نویسوندگی( ثمورات زیوادی در آینوده بورای مون داشوته باشوهبی

های تخصصوی و نظر خودم اینه که انسان باید روی یک مرز نوسان کنه. یک سری کتاب

بزنه. یعنی یک ترکیب از نظم ” ربطبی“های بخونه و یک مواقعی ناخنکی به کتاب” باربط“

هوای های متمم گرفته توا کانالتونه باشه از درساز کتاب هر چی می منظورم.نظمیو بی

 .کنم. کالً هر نوع محتواتلگرامی که دنبال می
 

کنی؟ و چطوور انوواع مختلوف محتووا را محمدرضا خود تو چطور این مرز را رعایت می

کنی که هم مسیر مطالعاتیت یک تم کلی داشته باشه و هم بشه گوه گوداری انتخاب می

و آیا میشه یک فرمول مشوخص .خبر نبودربط را دید و خواند و بیها بیها و کتابرفح

 ارائه داد؟ برای انتخاب کتاب

باز هم  .نویسمرسد میای را که به ذهنم میهای علی بود و در ادامه، چند نکتهاین حرف

د و تکوراری کنم که جنس این مطالب را، نامه نگاری یا گفتگوی دوستانه بدانیتاکید می

 .ها را پیشاپیش ببخشید )یا بهتر بگویم: بپذیرید(بودن حرف

 .علی جان

ایده دارد. از بحث های سریالی ناتمام بسیاری در روزنوشته وجود مطالب نانوشته و حرف

هوا موورد و ده قوانین بدبختیو  شبکه های هرمیتا  آلیسم، پراگماتیسم و ماکیاولیسم

 .دیگر

بنابراین شاید شروع شدن یک بحث سریالی دیگر، نامطلوب و حتی نابخشودنی به نظور 

 .برسد

ها دارم که صورفاً یکوی از آنهوا، های متعددی برای نوشتن این حرفبا این حال، انگیزه

 .کامنت توست
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هوا در ای از درسهای آینده در متمم، مجموعوهی دیگرم این است که برای هفتهانگیزه

ی کتابخوانی آماده شده و احساس کوردم نوشوتن دربواره کتوابخوانی در اینجوا، زمینه

 .دبیشتر و بهتر آماده کن تواند ذهن ما را برای آن بحث،می

هوا چنوین ت که عنوان آناس میثم مدنیهای نوشتهی زیبایی از عالوه بر اینها، مجموعه

 چرا کتاب بخوانیم؟ :است

های میثم، شووق مون را بورای بیشوتر نوشوتن و حورف زدن در موورد خواندن نوشته

هایش در کنم حتماً وقتی بگذارید و مجموعه نوشتهپیشنهاد می کتابخوانی افزایش داد و

 .های دیگر( را بخوانیداین زمینه )و البته زمینه

 :های میثم در این زمینه هستندهایی از نوشتهاینها صرفاً نمونه

 کتاب بخوانیم تا یاد بگیریم چگونه و در چه زمانی و برای چه قضاوت کنیم 

 کتاب بخوانیم تا کتابها نوشته شوند 

 کتاب بخوانیم تا آغاز کردن و پایان دادن را تمرین کنیم 

 تا فرایند واقعی پیشرفت و زندگی را ببینیم 

 .ها بسنده نکنید و بقیه را هم بخوانیدالبته شما به همین

با فرمت تمیز درست کند و  PDF کاش میثم بعداً اینها را در کنار هم و در قالب یک فایل

هم برای دانلود در وبالگ خودش بگذارد و هم در اختیار من و دیگران قرار دهد تا آنها را 

 .بازنشر کنیم

د تا من کامنت تو را کوه بوه نووعی خالصه اینکه، عوامل متعددی دست در دست هم دا

ای را طرح و ای کنم و در این زمینه، چند نکتهپرداخت، بهانهکتابخوانی می خواندن و به

 .تکرار کنم

 :شودهای علی کریمی، به سه بخش تقسیم میهای من در پاسخ به صحبتحرف

 .خوانیمما کتاب نمی 

 .تابخوانی هم تاثیر گذاشتهی ما به کی توصیهاین کتاب نخوانی، روی شیوه 
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 هایی در مورد کتابخوانی قابل طرح است؟چه پیشنهادها یا توصیه 

 قالوب در را مطلوب بقیه و کنممی مطرح نوشته این در را احتماالً بخشی از مورد نخست

 .کرد خواهم منتشر مستقلی هاینوشته یا نوشته

 ما کتاب نمی خوانیم

رسد که شاید احساس کنیم نیازی بوه هی به نظر میقدر واضح و شاید بدیاین حرف آن

 ( روضه کتاب نخووانی !)   ای استیکی از صدها روضه« کتاب نخوانی»تکرار آن نیست. 

خوانیم و های مختلف آن را برای یکدیگر میکه بسیاری از ما حفظ هستیم و به مناسبت

مهوارت حول بحوث  طور کوه درهمانبا این حال، .خوریمریزیم و افسوس میاشک می

. اسوت طرح درست صورت مسئلهشود، بخش مهمی از حل مسئله، در مطرح می مسئله

رار این کلی است و بعید است با تک کتاب نمی خوانیم بسیار کنم این تعبیر که مافکر می

 .درد، درمانی برای آن پدیدار شود
 

 کاری از استاوارسکی
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رسند. اما در نگاه مون، هور دو دو جمله وجود دارد که گاهی در ظاهر متضاد به نظر می

 .های بسیاری دارنددرست هستند و مصداق

تووانی آن را مودیریت اگر نتوانی چیزی را اندازه گیری کنوی، نمی گویندیکی اینکه می

 .یکن

ی چیزهای مهم، قابل اندازه گیری باش که همه به خاطر داشته :ی دوم این است کهجمله

 .نیستند

کتابخوانی کم اسوت  گوییموقتی ما می. ی اول کار دارممن در این بحث، بیشتر با جمله

 سونجیم؟این رواج داشتن یا نداشتن را چگونه می کتاب خواندن میان ما رای  نیست، یا

ی مردم تصمیم بگیرند بیشتر مطالعوه کننود. چوه ، فرض کنیم از امروز، همهبه عبارتی

معیاری وجود دارد که این افزایش مطالعه، دیده و سنجیده شده و بر اساس آن گوزارش 

 شود؟

 .تقسیم کرد ۴7عملکردیو  ۴8عملیاتی یتوان به دو دستهمعیارها را می

اینکه  .است عملیاتی برای کار کردن معیار رویم، یکساعت سر کار می 7اینکه ما روزی 

منوافع  سود اقتصادی برای کسب و کوار و چقودر آخر روز، یا آخر ماه، آخر سال، چقدر

کسانی که گالیه دارند که چرا  .است عملکردی ایم، یک معیارایجاد کرده برای ذی نفعان

بیننود و میعملیواتی  ها در ایران زیاد است، اقتصاد و کسب و کار را در قاموتتعطیلی

 .فهمندمی

اما کسانی هستند که از رشد اقتصادی )مقدار یا ساختار آن( گله دارند و از اینکه نفوت 

مان شدیداً بووی ی خود دارد و نانهمچنان سهم بزرگی از زندگی ما ایرانیان را در سایه

نود اکنند. اینها عملکرد سیستم اقتصادی را موورد نقود قورار دادهدهد گله مینفت می

 .اندهای عملکردی را مورد توجه قرار دادهشاخص و

                                                           
17  Operational 
18  Outcome Based 
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های دیگر، مرزهای صلب و محکم وجود نودارد و البته در اینجا هم، مثل بسیاری از بحث

 .نظرهایی وجود داشته باشدها، اختالفممکن است در تعیین دقیق قلمرو این حوزه

مشخص است که  ژیک،شاخص های عملکردی و شاخص های استرات کنم از لحاظفکر می

 .ما رواج ندارد در میان اثربخشی خوانیم. یا الاقل کتابخوانی به شیوهما کتاب نمی

 در –ت اسو واضوح ما از بسیاری برای البته که –را  ۴2های عملکردینشانهمن برخی از 

 :کنممی فهرست اینجا

الگوهای فکری و باورهای حاکم در جامعه و نگاه خرافی رای  در میان بسیاری از مردم،  

تواند آنها را ریشه کن کند. اما گواه، فوارغ التحصویلی از سواد پایه هم، می شخصاًکه م

کنود. قاعودتاً ترین خللوی در آنهوا ایجواد نمیباالترین مقاطع دانشگاهی هم، کوچوک

 .گرفتار چنین الگوهایی باشد تواند و نبایدی کتابخوان، نمیجامعه

بوا دنیوا  ی فارسی زبانان همگامیشهاند دهدمیزبان فارسی که نشان  گسترش ناکافی 

ای حقوق بگیر رود، الزم نیست عدهای که گام به گام با جهان جلو میجلو نرفته. اندیشه

داشته باشد تا برای مردم قدیمی ساکن در جهان جدید، واژه خلق کنند. طنوز روزگوار 

در یهک  گسهترش ادبیهات،شووند. اینکه، آن جعلیات، عموماً پذیرفته و رای  هم نمی

فرهنگ توسعه یافته، به صورت غیرمتمرکز و توسط نویسهندگان و متفکهران صهورت 

اما نگرش کمونیستی منسوخ که متاسفانه برای هر چیزی کوه کمیتوه و یوک  گیرد.می

گرفت، حتی توسعه فرهنگ واژگوان را هوم بوه شودت متمرکوز دبیر کمیته در نظر می

 .خواهدخواسته و می

وانی، در فارغ التحصیالن سیستم آموزشی ما هم مشوخص اسوت. ضعف مطالعه و کتابخ 

ای از فارغ التحصیالن ما، اگر ام و همچنان تاکید دارم که در مورد بخش عمدهبارها گفته

توانند از مدرک دانشگاهی آنها گم شود و سوابق وزارت علوم معدوم شود، به سختی می

ه ما نشان دهند که در چه مقطوع طریق صحبت کردن و تحلیل کردن و قضاوت کردن، ب

                                                           
19 Outcome Based  
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ی گوش توانید بدون اشاره به سوابق و صرفاً بر پایهاند. هرگز نمیتحصیلی درس خوانده

نفر از فارغ التحصیالن نظام دانشگاهی ما، آنها  ۴55های ها و خواندن خواندهدادن به گفته

د و دکترا طبقه بندی را با اطمینان نسبتاً باالیی، بین سه مقطع کارشناس، کارشناس ارش

 .و توزیع کنید

ممکن است بگویید که این مسئله، به مطالعه چه ربطی دارد؟ چنین مسوائلی بوه نظوام 

های کشوور ترین دانشگاهگردد. اما حرف من این است که در تعطیلآموزش عالی باز می

انشجویان هم، بسیاری از منابع مکتوب در ایران و جهان، معرفی شده و خواندن آنها به د

بگذاری و خودت آن هوا  به جای استاد، سنگ بر صندلی منابعی که اگرشود. تکلیف می

. مگر اینکوه ادعوا ی درست مطالعه کنی، باید به انسانی متفاوت تبدیل شویرا به شیوه

ی آموزشش کنیم، استاد اثری فراتر )و در واقع فروتر( از سنگ دارد و حضورش و شیوه

فهمیم نابود شود )این ادعا به سوادگی قابول نیم و میخوامی چه ما شود که هرباعث می

 .(انکار نیست

ایم کوه ام و داشوتهاست. دوستان بسیاری داشوته فقر محتوا شاخص عملکردی دیگر، 

دیدیم و همیشه از پختگوی و فهوم و زمانی آنها را در حد چند دقیقه در هفته یا ماه می

هر ایرانی یک کانال و هر نویسونده  بردیم. اما االن کهیها لذت مهای آندرک و دانسته

های آن تووان نشوانهدارد، آیا همچنان می اکانت اینستاگرام هر نوزاد یکوبالگ و  یک

 دانش و پختگی را مشاهده کرد؟

شناسیم که هنوز بتهوان در چند وبالگ، چند اکانت اینستاگرام، چند کانال تلگرام می

ای که هنوز یکی دو سال از عمر چقدر کانال تلگرام دیدهیدا کرد؟های تازه پها حرفآن

یا دائماً در حال فوروارد کردن  اند؟مرض بازنشر گرفتار شده جدی این ابزار نگذشته، به

 هستند؟حرف این و آن 

 :سه بحث متفاوت داریم استراتژی محتواامیدوارم حرفم اشتباه تفسیر نشود. در 
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 نشر مجدد محتوا (Re-publish) 

  از محتوااستفاده مجدد (Re-use) 

 به کارگیری محتوا برای هدف متفاوت (Re-purpose) 

تر بیان کورده باشوم ها اینجا نیست. اما فقط در حد اینکه حرفم را شفافجای این بحث

 :توضیح بدهم که

های یک نفر اگر به یک روند تبدیل شود و سهم قابل توجهی از حرف نشر مجدد محتوا،

 .تفسیر کنید خالی بودن انبان فکر او توانید آن را بهیرا به خود اختصا  دهد، م

استفاده مجدد از محتوا، این است که فرد، محتواهوای قودیمی را در سواختاری جدیود 

ها مقاله نوشته. اکنون ی اقتصاد توسعه، دهمطرح کند. مثالً فرض کنید یک نفر در زمینه

کوه گرفتوار تکورار شوود. اموا بیند که آنچه برایش مهم بوده گفته و نگوران اسوت می

 .های قبلی هم فراموش شوندخواهد حرفنمی

ی آنچه تا کنون در موورد اقتصواد توسوعه مجموعه :نویسد تحت عنوانپس مطلبی می

 .امگفته

ی توازه مشوخص شوان را بورای خواننودهکند. ترتیب خواندنآن مطالب را فهرست می

چنوین، مجودداً از محتووایش اسوتفاده یننویسد و اکند. در مورد هر کدام کمی میمی

 ت.ای اسند که کاری پسندیده و حرفهکمی

دارد. فرض کن یک نفر، مطالبی را  مصداق بازاریابی محتوافضای ی سوم، بیشتر در شیوه

کتاب منتشر کرده است. حاال همان کتاب  تاریخ ایران نوشته است و در قالب یدر زمینه

سوازد. یوا از روی آن فویلم مسوتند میکند. یا خواند و به کتابی صوتی تبدیل میرا می

سازد. یا یک اکانت اینستاگرام اختصاصی برای آن کتاب تعریوف ای اسالید میمجموعه

کند. به این نوشته و نمودار منتشر میکند و نکاتی از کتاب را در قالب عکس و عکسمی

ادی انجوام تواند با هدف اقتصاین کار، هم می .گویندمی Content Re-purpose: کار 

 .شود. هم اطالع رسانی. هم برندسازی و خالصه کامالً قابل درک و توجیه است
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مشابه همین بحث در مورد فوروارد کردن پیام دیگران هم وجود دارد. نباید به اشوتباه، 

ی ملمووس و جودی باید ارزش افزوده Curation بنامیم. چون  Curation این کار را

ی اصلی محتوا وده هم همزمان باید در دو سمت: تولیدکنندهداشته باشد. این ارزش افز

ی ی محتوا قابل مشاهده و سنجش و اندازه گیری باشود. مون در لحظوهو مصرف کننده

کنم تعداد کسانی که بتوانند خودشان را به نگارش این مطلب در فضای فارسی، باور نمی

اد انگشوتان دو دسوت فراتور بنامند، از تعود Curator معنای علمی و رای  در جهان، 

 .باشد. بقیه یا کپی کارند یا سارق محتوا

 .کنیمخالصه، این فقر محتوا هم، نشان دیگری از این است که ما مطالعه نمی

نشانه های اسوتراتژیک و  ، کمی وقت بگذارید و فهرستی ازدارید حوصله اگر پیشنهاد:

مطالعه نیستیم، برای خودتوان کنند ما چندان اهل که مشخص می نشانه های عملکردی

 .بنویسید

پیشنهاد فرعی در مورد پیشنهاد اصلی: اگر خواستید این کار را انجام دهید، یک یا چند 

دقیقوه یوا پوانزده  ۴5برگه کاغذ بردارید. موبایل خود را بر روی یک زمان مشخص مثالً 

 .نیددقیقه تنظیم کنید که زنگ بزند و البته صدای زنگ عادی آن را قطع ک

با خودتان قرار بگذارید تحت هیچ شرایطی قلم از کاغد برندارید. در بدترین حالت، یک 

ای رسد بنویسوید. لحظوهتان میماند. هر چه به ذهنجنازه پانزده دقیقه روی زمین می

اید را هایی که نوشتهتان نرسید، آخرین جملهاگر چیزی به ذهن .نوشتن را متوقف نکنید

 ید و سوعی نکنیود جملوهگر نخواستید تکرار کنید فقط کلمه کلمه بنویسا .تکرار کنید

تان برسد. اما قلم را از کاغوذ بور اگر نشد کمی خط خطی کنید تا چیزی به ذهن.بسازید

 .ندارید

چالش کتاب  ای برای فکر کردن بهاین کار هم تمرین خوبی برای نوشتن است. هم بهانه

 .نخوانی

 .های عملیاتی هستندعملکردی، شاخص هایشاخص تر ازاما، سخت
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 خوانند؟گوییم مردم کتاب نمیچرا می

 فهمیم؟خروجی را کاری نداریم. در ظاهر از کجا می

 گیرند؟کتاب در دست نمی آیا ناراحتیم که چرا مردم در اتوبوس و تاکسی

 ها ناراحتیم؟آیا از تیراژ پایین کتاب

 عی جای کتابخوانی سنتی را گرفته دلگیریم؟آیا از اینکه موبایل و شبکه های اجتما

اگور  .های عملیاتی تعریوف کنویمهای عملکردی، باید بتوانیم شاخصمستقل از شاخص

 .توانیم کاری از پیش ببریمچنین نکنیم، نمی
 

 کاری از اسالوا کازانوفسکی
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یچ تاسیس شده و چون ه وزارت مطالعه در کشور نامفرض کنید از امروز یک وزارت به 

 واگوذار شوما بوه را آن نیسوت، متصوور آن برای مستقیمی نوع منافع مالی و اقتصادی

 .اندکرده

 چه خواهید کرد؟ برای افزایش مطالعه در کشور گویندخواهند و میاز شما برنامه می

ی این نوشته( بزنید. بگویید های کلی )مثل حرف های میانهتوانید حرفقاعدتاً شما نمی

کند. عمق دانش مردم را افزایش دهم. مدل ذهنی آنها فرق میتوسعه می نگرش مردم را

 .ها برنامه داریدتعریف کنید و بگویید برای آن های عملیاتیشاخص شما باید.دهممی

 :سوال من این است

ها و دهید که یک سال بعد در مقایسه با امروز، تعداد کسانی که در اتوبوسآیا وعده می

 شود؟دست دارند دو برابر می ها کتاب درمترو

 اصالً اگر چنین شود باید خوشحال باشیم؟ آیا این معنای مطالعه دارد؟

کند؟ آیا این مسوئله مهوم ها افزایش پیدا میدهید که متوسط تیراژ کتابآیا وعده می

 است؟

 ی مردم خواهد داشت؟گویید بودجه خرید کتاب، سهم بیشتری از سبد هزینهآیا می

یا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ بسیاری از کتابها و مطالب، االن به رایگوان در وب در اصالً آ

هایی هم مثل متمم هستند که محتووای قابول مطالعوه عرضوه دسترس هستند. سایت

خواهید آنهوا را از سوهم مطالعوه نیستند. اما آیا می سبد خرید کتابکنند. اینها در می

 حذف کنید؟

 خواهید به عنوان مطالعه در نظر بگیرید؟انی را میسایت خواصالً. آیا وب

 توان به عنوان مطالعه در نظر گرفت؟سایتی را میی هر وبخواهید، آیا مطالعهاگر می

ی عینی )یا الاقل نسبتاً شفاف( داریود کوه بتووانیم مطالعوه اگر چنین نیست، چه معیار

 وب گردی تفکیک کنیم؟ واقعی در فضای دیجیتال را از
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ا حق داریم بگوییم گردش در تلگرام و شبکه های اجتماعی اصوالً مطالعوه محسووب آی

 شوند؟نمی

کنیم برخی از گشت و گذارها در تلگرام و شبکه هوای اجتمواعی، از جونس اگر فکر می

مطالعه است، معیار تفکیک کدام است؟حاال که بستر دیجیتال به جای بسوتر کاغوذی، 

 چیست؟ تعریف واژه کتابخوانی اصالً گسترش یافته و تثبیت شده است،

 

 مطالعه را باید چگونه تعریف کرد؟ فعل

وزارت مطالعوه انصوراف دهیود و بوه یکوی از  دانم. شاید تصمیم بگیرید از نامزدینمی

 .شوید تبدیل – است ترساده کاری قطعاً که –منتقدان آن 

داریود بورای مون هوم های باال، دیودگاهی ی سوالشوم اگر در زمینهاما خوشحال می

های من ناقص است و باید موارد دیگوری بوه کنید فهرست سوالبنویسید و اگر فکر می

 .آن اضافه شود، لطفاً آنها را هم به من بگویید

 (Vasile Pascuta) واسیله پاسکوتاکاری از 

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

215  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 دهید؟به جای کتاب خواندن چه کار دیگری انجام می
 

کنم مناسب ی دیگر است که فکر میی چند نوشتهمهاین نوشته، در ادا :پیش نوشت یک

 :است قبل از خواندن این مطلب خوانده شوند

 نیم(خوادرباره روش کتابخوانی )ما کتاب نمی 

  نکاتی در مورد کتاب و کتابخوانی )روایتی از نکاتی کوه دوسوتان عزیوزم مطورح

 کردند(

 )الاقل در مدرسه بمان و بدُزد )چه شد که به هر شکلی از کتابخوانی راضی شدیم 

این نوشته )و برخی دیگور  :آتی در این زمینه( پیش نوشت دو )برای این مطلب و مطالب

هایی از از مطالبی که در این زمینه در آینده خواهم نوشت( بیش از آنچه که عرفِ نوشته

)بوه  هایی علمی هسوتندتوانم ادعا کنم که حرفشخصی هستند. نمی این سبک است،

یشتر از جنس درون مند برایشان انجام شده(. بلکه باین معنا که تحقیقی رسمی و روش

 .شوندنگری محسوب می

ام به عنوان کسی که با کتاب بزرگ شده و بوا کتواب زنودگی به این معنا که سعی کرده

خواند، چند کتابی هم نوشته و چند موردی هوم ترجموه کرده، بسیار کتاب خوانده و می

 دهایدسوتاور منودترینارزش جملوه از کوه –نشینی با کتواب را کرده، حاصل این هم

کوه  – بنابر قضاوت خوودم ببینم. کنم مرور خود ذهن و خاطرات در – دانممی امزندگی

 مسویر کجاهوا و رفوتم درسوتی مسویر کجاها –قاعدتاً به خطا و سوگیری آلوده است 

اگر بیست یا بیست و پن  سوال  هایی هست که با خود بگویما حرفآی و رفتم اشتباهی

 گفت، شاید امروز جای بهتری بودم؟ه من میای بزودتر، یک کتابخوان حرفه

هایی دارد )یا اینکه اصوالً آیوا ای کیست و چه ویژگیفارغ از اینکه اصالً کتابخوان حرفه

هوایی بووده کوه آن زموان کوه بایود، حرف کنم کهچنین تعبیری معنا دارد؟(، فکر می

ترشودن چشوم یوا تر شدن راه، یا فرسوودهشان، کمی طوالنیام و شاید حاصلنشنیده

 .تر شدن ذهنم بوده استخسته
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پوووووس در ایووووون 

ادعووایی بوور  نوشووته،

علمی بودن یا عمیوق 

ندارم و لطفاً آن  بودن

را صوورفاً بووه عنوووان 

 .بخوانید روایت یک

 

 کاری از جواد تکجو

 

 

 زنیم؟آیا مطمئن هستیم که همه از یک چیز حرف می 

زنیم. اما آیا واقعاً منظورمان یک حرف می نیکتابخوا های مطالعه، کتاب وی ما از واژههمه

 چیز است؟

های مشوترک دانیم که ممکن است واژهمی – تئوری صورت به و کاغذ روی الاقل –همه 

در کالم ما، معانی متفاوت و حتی متضادی داشته باشند. اما معموالً هنگوام گفتگوهوای 

واقعیوت انکارناپوذیر را ایون  تحلیول کوردن، فکر کردن و روزمره و حتی گاهی هنگام

 .کنیمفراموش می

قبول از آن، فقوط ) این را بیش از هر زمان دیگری، در زمستان سال گذشوته فهمیودم

 (.دانستم، اما نفهمیده بودممی

یک همکار قدیمی را به یک اتفاق، پس از چند سال دیدم. مراسوم درگذشوت دوسوت 

های دروغین ات معمول و ابراز شادیتعارف .کالم شدیممشترکی بود و در آنجا با هم، هم

های افراطی و قرارهوای دیودار مجودد در آینوده )از از دیدار مجدد و احساس دلتنگی

دانی هرگز قصود نوداری آنهوا را انجوام ی قرار گذاشتن هم میهایی که در لحظههمان
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بواز بینم، انگیز گفت: حتی اگر من هم کمتر توو را مویدر پایان این گفتگوی دل(. دهی

مان رفتند. اگور چوه ایون خوشحالم که مهاجرت نکردی و در اینجا ماندی. اکثر دوستان

روزها از طریق شبکه های اجتماعی با آنها در تماسم و دوری دیگر بوه تلخوی گذشوته 

دانم ی تایید زدم و خداحافظی کوردیم. نمویهیچ حرفی نزدم. لبخندی به نشانه .نیست

م ادامه پیدا کند یا اگر اول حرف هم بود، حرفِ بیشتری خواستچون آخر حرف بود، نمی

 .زدمنمی

بوه او گفوتم  .زدم حرف قدیمی دوست آن با – دلم در –اما در مسیر بازگشت، تمام راه 

ای و ام که چند سال است مرا ندیدهاتفاقاً مهاجرت کرده .امکه: عزیز من. مهاجرت کرده

ی شوهرداری محول منطقوه کنود، صورفاًمتصل می آنچه امروز مرا به تو .امتو را ندیده

ام. اما من مهواجرت کورده .مان است. چون فقط چند خیابان با هم فاصله داریمسکونت

اند، اما هنووز دل از توو هاست رفتهگویی سالمهاجرت نکرده، دوستانت هستند که می

برند تا با توو بایل میکنند و سر در مودل می شان،ی سرزمین جدیداند و از تجربهنکنده

کنم توا وادار بوه گفتگوو گو کنند. تو که من، اگر از دور ببینمت، سر در موبایل میگفت

گفتیم. اما چقدر مهاجرت در ذهن مون، بوا مهواجرت در می مهاجرت ما هر دو از .نشوم

 .زنیمقدر که گویی که به دو زبان متفاوت با هم حرف میذهن او تفاوت داشت. آن

نوشتم و چند سطر آخرش،  ادامه تحصیل و مهاجرتد روزها بود که مطلبی در مورهمان 

 :استه از همین رویداد بود که احتماالً آن را به خاطر داریدبرخ

هوا انجوام مهاجرت، همیشه با خوردن مهر خروج و ورود در پاسپورت کنتورل فرودگاه

شود. گاهی با حذف چند شماره از دفتر تلفن، با بستن یا باز کردن چنود اکانوت در نمی

مان است، با تغییر دادن سواعت تشبکه های اجتماعی، با تغییر دادن کتابی که کنار تخ

 .افتدها اتفاق میهای ارزیابی گزینهخواب و بیداری، با تغییر دادن انتظارات و چارچوب

www.takbook.com



  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

218  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

 کاری از آنجل بولیگان
 

 :بار دیگر فکر کنیمبیایید یک

آیا وقتی از کتاب و کتابخوانی و 

زنیم، هموه حورف موی مطالعه

دقیقوواً یووک چیووز در ذهوون 

م پاسخ ایون کنداریم؟فکر می

 .سوال منفی است

توانیم بگووییم آنچوه البته نمی

مووثالً لوویال در مووورد مطالعووه 

گوید غلط اسوت یوا آنچوه می

گویود بابک در مورد مطالعه می

درست است و کتوابخوانی، آن 

گوید اصالً مطالعه نیست یا مطالعه گوید یا آن چیزی که هما میچیزی است که سعید می

 .گویدهمان چیزی است که محمدرضا می و کتابخوانی، دقیقاً

 .درست و نادرستی در کار نیست

تر شوند و تعارض هایمان را بهتر تعریف کنیم تا گفتگوهایمان مولدمهم است که واژه اما

 .فهمی هم در آنها کاهش یابدو ک 

من یک روش ساده و اثربخش دارم که وقتی مطمئن نیستم طرف مقابلم را بوه درسوتی 

 .کنمام، از آن استفاده میفهمیده

 .پرسممی جایگزین هایاز طرف مقابل در مورد رفتارها و انتخاب

 .گوید من عاشق تئاتر رفتن هستممثالً کسی می
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پرسم: اگر شورایظی پویش اگر نتوانم بفهمم که تئاتر رفتن برای او چه معنایی دارد، می

 کنی؟چیزی پر میبیاید که نتوانی تئاتر بروی، جای خالی آن را با چه 

 :ام. از جمله اینکههای بسیار متفاوتی شنیدهتا کنون جواب

 گذرانندشان وقت میاند با دوستانبرخی گفته. 

 خواننداند نمایشنامه میبرخی گفته. 

 رونداند به سینما میای گفتهعده. 

 اندای دیگر، خلوت کردن باخود را مطرح کردهعده. 

 توانود جوای دانست کوه مییقی را تنها چیزی میدوستی هم گوش دادن به موس

 .خالی تئاتر را پر کند

را در  تئواتر تووانیم مفهوومبسته به اینکه طرف مقابل کدام جایگزین را مطرح کند، می

 .ذهن و زبان او بهتر بفهمیم

هر یک از ما سوعی کنویم  کتاب و کتابخوانی، پس شاید بهتر باشد قبل از بحث در مورد

 .های زیر را پر کنیمجمله جای خالی در

مان بورای خودموان مان را به کسی بگوییم، خوب است پاسخحتی اگر قرار نیست پاسخ

 :شفاف باشد

 ..………………………… دهمگاهی اوقات به جای کتابخوانی ترجیح می

 ..…………………………… اگر نتوانم برای مدت طوالنی کتاب بخوانم به جای آن

 خواهنود جایگزین.. ……………………………  کتابخوانی را با کنم اکثر مردم به تدریفکر می

 .کرد

 .خرممی.. ………………شان ی کتابهایم را بفروشم با پول آنها و به عنوان جایگزیناگر همه

توان به جای آن )یا در کنوار افتد. میکه صرفاً به کمک کتاب اتفاق نمی .…………………

 .………………………………… آن(

 ……………………………………………………… خوانند چونها کتاب نمیخیلی
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در مطلووب بعوودی 

بیشووتر در ایوون 

موووورد صوووحبت 

کنم. فعوالً بوه می

جاهووای خووالی در 

های باال فکر جمله

 .کنید

بووووا اطمینووووان 

توانم بگویم که می

اگور بووا کسووی در 

مطالعوووه،  موووورد

 کتابخوانی و کتاب

زدیوود و حوورف می

پاسوووخ او بوووه 

های باال را پرسش

دانسوووتید )و نمی

م پاسخ متقابالً او ه

شوووووووووما را 

دانست( فقوط نمی

در یووک بووازی بووا 

اید. حتی اگر ظاهر حرف شما شبیه یک گفتگوی روشنفکرانه باشود. کلمات گرفتار شده

بگذرانید، از لحاظ مفید بودن و فرهنگی بوودن، به نظرم با هم کباب هم باد بزنید و وقت

 ( کاری از منصوره دهقانی) تصویر فوق :                       .در یک حد است
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 شود؟چیست و به چه کاری کتابخوانی گفته میکتاب 
 

 :هفت قسمت قبلی این بحث

  شدند منقرض که کاغذی کتابهای از نسل اولین –کتابهای مرجع 

 درباره جهان کتابها 

 خوانیم(درباره روش کتابخوانی )ما کتاب نمی 

 زم مطورح نکاتی در مورد کتاب و کتابخوانی )روایتی از نکاتی کوه دوسوتان عزیو

 کردند(

 اضی شدیم(الاقل در مدرسه بمان و بدُزد )چه شد که به هر شکلی از کتابخوانی ر 

 دهید؟به جای کتاب خواندن چه کاری انجام می 

 های دوستانم در مورد کتابیادداشت برداری من از حرف 

 با ظهور ابزار جدید، معموالً الزم است فعالیت قدیمی دوباره تعریف شود

کردیم، مشخص بوود از چوه چیوزی میها، وقتی از کتاب و کتابخوانی صحبت برای قرن

 هموه چنانکههم –کنیم. اما امروز این پرسش، پاسخ شفافی ندارد. علت هم صحبت می

 .ابزارهاست تغییر – دانیممی

کتاب خواندن زمانی، خواندن کلمات مکتوبی بود که روی کاغذ گردآمده بودند و با ابوزار 

ایی داشت و انتهایی و جملوه و بنود و هر کتابی ابتد .صحافی به بند کشیده شده بودند

ای از ذهون کردند تا مطلب یوا نکتوهبخش و فهرست و شماره صفحه، همگی کمک می

 .نویسنده به ذهن خواننده منتقل شود

ها وقت ما در شبکه های اجتماعی، در اینستاگرام و تلگرام و توییتر، اما اکنون که ساعت

تووانیم بوه سوادگی ادعوا کنویم کوه کتواب می گذرد، نهها میها و وبالگسایتدر وب

 .کنیم، مطالعه نیستتوانیم بپذیریم که آنچه میخوانیم، نه میمی

www.takbook.com

http://mrshabanali.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9/
http://mrshabanali.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7/
http://mrshabanali.com/%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/
http://mrshabanali.com/%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/
http://mrshabanali.com/%d9%85%d8%a7-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/
http://mrshabanali.com/%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://mrshabanali.com/%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://mrshabanali.com/%d9%84%d8%a7%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%8f%d8%b2%d8%af/
http://mrshabanali.com/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/
http://mrshabanali.com/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/
http://mrshabanali.com/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/
http://mrshabanali.com/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/
http://mrshabanali.com/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/
http://mrshabanali.com/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/


  ❤✌❤✌ ❤✌✌1جلد –کتاب درمانی ✌❤✌ ❤✌❤✌

 

222  ✍                    ❤ ❤ محمد نظری گندشمین      ✍           ✌📚 📚✌ 

کتوواب و  هوای قبلووی، دیودگاه و نگواه خووود را بوهبسویاری از دوسوتان موون در بحث

خواهم دیدگاه خوودم را اند و من هم در این مطلب میاند و شرح دادهگفته خوانیکتاب

 .توضیح دهم

ی حرفم همان چیزی است که در ابتدای مطلب نوشتم: الزم است هر یوک از موا خالصه

تعریف کنیم تا بتووانیم جایگواه آن را در زنودگی  کتابخوانی را برای خود کتاب و دوباره

امروز خود بیابیم و تصمیم بگیریم که کتابخوانی قرار است چه نقشی در زنودگی موا در 

 .ها مجهز شده ایفا کندانواع فناوریدنیای مدرن امروزی که به 

 

 کاری از
 Karolis Strautniek 

 

 منظور من کدام کتابهاست؟

کتابها انواع بسیاری دارنود. 

، چنانکه قبالً اشواره کوردم

کتواب  هوم مرجوع کتابهای

های هستند، مجموعه تست

کنکور در فوالن سوال هوم 

 .شوودکتواب محسووب می

کتابهای درسی دانشوگاهی 

هم، کتاب هستند و خوب یا 

 .دهنددر کشورهایی مانند ما را به خود اختصا  می بد، سهم مهمی از مطالعه

گذران  ختیار و با هدفاز روی ا آگاهانه و من به طور خا  کتابهایی را در نظر دارم که ما

آنهوا را  ی لذت مطالعه بدون اجبوار مسوتقیم بیرونویتجربه افزایش آگاهی و یا وقت یا

ای شاید این تعریف، چندان شفاف نباشد. اما در ذهن من، خوانودن مجموعوه.خوانیممی

www.takbook.com
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 کتابهوای خوانودن و طبیعتواً جوزء از کولرمان مانند مانند مثنوی مولوی، خواندن یک 

چتور  زیور (کوانمننوشته ) تفکر، سریع و کندیا  رقابت برای آیندهمثل   95غیرداستانی

 .گیرندر میتعریف باال قرا

ی کتابهوای بواال را ی همهخوانی را به شکلی تعریف کنم که مطالعهمن اگر بخواهم کتاب

 :کنمشامل شود، آن را چنین تعریف می
 

دانم که اگور هوم این تعریف برای من بسیار مهم است و آن را حاصل این چند سالی می

نشوینیِ هوا و بوا همن کتابخوانی نشده باشد، الاقل در میازندگیم صرف کتاب و کتاب

 .ها گذشته استخوانکتاب

 .به همین علت، آن را با دست نوشتم و به تایپ آن اکتفا نکردم

کتواب  از –اهمیت باشد، اما به نظرم خوودم برای شما چقدر مهم یا واضح یا بی دانمنمی

 در اخیور هایسوال یوا هواماه در کوه اسوت اینکته ترینمهم –ه بگذریم ک پیچیدگی

 .امنوشته هاروزنوشته

بخشی از زندگی ما به مشاهده و 

 گذردی مستقیم دنیا میتجربه

زنم و وقتی من در شهر قدم می  

 .بینمرفتار مردم را می

ام و بوه وقتی در مترو ایستاده  

 .دهمهای دیگران گوش میحرف

کنم و وقتی با خودم خلوت می  

ام به خاطرات و تجربیات گذشته

 .کنمفکر می

وقتی در اکسپلورر اینستاگرام   

                                                           
20 non-fiction   
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 .بینمکند، میا که پیشنهاد میهایی رها و کلیپچرخم و تعدادی از پستمی

ی مستقیم نیست و های فلسفی کرد که: اینها هم مشاهدهشود بحثدانم که اینجا میمی

واسطه معنا ندارد و تجربه، خود تغییری اسوت کوه در مغوز موا روی ی بیاصالً مشاهده

 .هایی از این دستدهد و ادراک، سوگیری دارد و حرفمی

ر خودمان را موظف به نفهمیدن نودانیم، فهمیودن ایون توصویف اما تردید ندارم که اگ

 .چندان دشوار نیست

 گذرددنیا می و غیرمستقیمِ باواسطه یتجربههایی از زندگی ما به بخش

ی دنیا ی باواسطهبینیم، در حال تجربهرا می دیوید اتنبرونشینیم و مستندهای وقتی می

 .خواهیم که جهان را از نگاه خودش به ما نشان بدهدهستیم. از اتنبرو می

گولودین و کوتاموا را  ینوشوته (Age of discovery) وقتوی کتواب عصور اکتشواف

ی چشمان این دو ببینویم. در خواهیم دوران اکتشافات جدید را از دریچهخوانیم، میمی

چنود قورن اخیور، عصور غیر این صورت، هر کسی با چشمان خود نیز، دیده است کوه 

 .اکتشافات بزرگ بوده است

ی دنیا، مطلق و به صورت صفر و یک نیست. بلکه یک طیف را واسطهدیدن باواسطه و بی

واسوطه یوا دیودن تواند ما را به دیدن بیدهد. هر ابزار و روش و حرکتی، میپوشش می

 .تر کندباواسطه نزدیک
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 شود؟چه کاری مطالعه محسوب می

خوانیوود نچووه میآ

دیدگاه شخصی من 

است. اما اگر از مون 

بپرسووید، تفکیووک 

قائوول شوودن بووین 

خوانووودن کتووواب 

کاغووذی و کتوواب 

دیجیتووال، ممکوون 

است موا را از اصول 

 .ماجرا منحرف کند

 کاری از: جواد تکجو

 یکوه بایود دغدغوه امگفتوه های مدیریت توجوهفایل دانیم و من هم دربله، همه می

Distraction  د که پریشانی فکر دهنپرتی را داشته باشیم و مطالعات نشان میو حواس

ها فرع ماجراسوت. تواند بیشتر از مطالعه کاغذی باشد. اما اینی دیجیتال میدر مطالعه

کافی است یک کتاب کاغذی را در جمعِ شلوغ بخوانیود و یوک کتواب دیجیتوال را در 

هایی الزاماً صحیح نیست و این تان مطالعه کنید تا ببینید که چنین مقایسهخلوت شبانه

 .دهندنمی تغییر چندان را مطالعه ماهیت ها،اوتنوع تف

در برخی  ی دنیای باواسطهکنم ذات مطالعه، پذیرش این نکته است که تجربهمن فکر می

طور که همان. باشد ی دنیاواسطهی بیتجربه تواند مفیدتر ازها میها و بعضی زمینهزمان

چشوم  دانیم کوهرد؛ اما همه میبرای دیدن آسمان، لذت دا چشم غیرمسلح استفاده از

مغزِ  ما با مطالعه، خود را به.بیند که از چشم غیرمسلح پنهان استمسلح چیزهایی را می

از این منظر، من . بینیمی ذهن و نگاه او، جهان را میکنیم و از دریچهمجهز می نویسنده

www.takbook.com
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ی ، مشاهدهکنم اگر یک عکاس، مجموعه عکسی از یک شهر را ثبت و ارائه کندفکر می

 .امکامالً از جنس مطالعه است. چون من اختیار چشمان خود را به او سپرده مجموعه این

تواند از جنس مطالعه باشد. به فرض آنکه معتقود حتی خواندن یک کانال تلگرام هم می

کند، خود صاحبِ نگواه کس که محتوای آن کانال را تولید یا انتخاب و تنظیم میباشم آن

 .ی نگاه او به دنیا بنگرمتوانم از دریچهنظر است و من مییر رای ، صاحبو به تعب

تواند مصداقِ عالی مطالعه باشد. چون ما خود را در طی چندصد یا چند یک رمان هم می

دهیم تا جهان را از منظر او ببینیم و تجربوه هزار برگ، در اختیار یک نویسنده قرار می

 .کنیم

دهود نویسود و توضویح میکتوابی می بواتنآلون دوند کسی مانوده نیست که مثالً هبی

چون خواندن مارسل پروسوت،  .تواند زندگی شما را دگرگون کندپروست چگونه می که

دن چند رویداد و پیگیری چند قصه و مواجرا نیسوت؛ بلکوه فرصوتی اسوت توا از خوان

تر، خواندن کتاب آلن دوباتن است. از آن جالب. ی نگاه پروست به دنیا نگاه کنیمدریچه

خواهیم از نگاه او به پروست نگاه کنیم و بیاموزیم که از نگاه پروست بایود با این کار می

 .چگونه به دنیا نگاه کرد

له هستند نویسندگانی که برای دیدن دنیا از نگاه آنها، ابتدا باید دیگرانی بیایند و به ما ب

 .ی نگاه آنها را بیاموزندی نگاه کردن از دریچهنحوه

 درباره کتاب نخواندن و کتاب خوب نخواندن

 .توان بسیار نوشتدر این زمینه می

میلی ما به کشف جهوان و بی ناشی از میلی ما به مطالعه،کنم بخشی از بیاما من فکر می

است. کارکرد واقعی کتاب این است و اگر هنوز چنین میلوی در مون زنوده  دیدن جهان

 .حاصل خواهد بودکننده و بینشده باشد، کتاب خوانی کاری بسیار خسته

www.takbook.com
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دانیم کوه معتقودیم دیگور برخی از ما هم، چنان خود را در اوج شعور و فهم و کمال می

تر از من داشته باشود. بوه عبوارت نده که بتواند نگاهی بزرگتر و بهتر و عمیقکسی نما

 .دانیمای ارجح میی خود را بر هر نگاه باواسطهواسطهدیگر، نگاه بی

تواند از غرور و از دانش کوم باشود؛ یوا ناآشونایی بوا نویسوندگان و چنین قضاوتی می

 .متفکران بزرگ دنیا

شان ارزش خواندن دارد و ان و تولیدکنندگان محتوا که حرفدرباره پیدا کردن نویسندگ

 .خواهم در فرصتی دیگر صحبت کنمکتابها و محتوایشان ارزش پیگیری، می

ای اما از نویسندگان و متفکران تراز اول دنیا که بگذریم، من خودم متور و معیوار سواده

آیا حاضرم  تصمیم بگیرمبرای خواندن و تعقیب کردن دیگران دارم. در واقع برای اینکه 

ی نگاهِ این فرد، یا این نویسنده، یا این صاحبِ کانال تلگرام، یا این گزارشوگر، از دریچه

 :کنمبه این سوال فکر می گر یا این خبرنگار به جهان نگاه کنم،یا این تحلیل

اش چقدر است؟ چند صد صفحه خوانده که امروز چند صود نسبت ورودی او به خروجی

 نویسد؟میکلمه 

 زند؟چند صد ساعت فکر کرده که امروز یک ساعت حرف می

 کند؟چند سال تجربه کرده که امروز یک ساعت صحبت می

شان باالسوت، بوا طبیعتاً اگر کسانی را پیدا کنیم که معتقدیم نسبت ورودی به خروجی

 .توانیم از زمان جلو بزنیمتعقیب آنها می

 – آنهوا خوود از بهتور حتی –ی آنها بنشینیم و جهان را به تعبیر زیبای نیوتون، بر شانه

 .ببینیم
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 درباره جهان کتابها

 مقدمه

 .خوانیمما کتاب می :ی اولگزاره

 .خوانیمما کتاب نمی :ی دومگزاره

 .ما باید بیشتر کتاب بخوانیم:ی سومگزاره

 .خوانیمما همین االن هم کم نمی:ی چهارمگزاره

 .اب گران استکت :ی پنجمگزاره

 .های دیگر ارزان استکتاب به نسبت بسیاری از هزینه :ی ششمگزاره

 .خوانندطبیعی نیست که مردم ما کم کتاب می :ی هفتمگزاره

 اصالً چرا باید انتظار داشته باشیم که زیاد کتاب خوانده شود؟ :ی هشتمگزاره

تاب را به نزد مردم آورد! )مقاله روند باید کحاال که مردم به سمت کتاب نمی :ی نهمگزاره

ت و سالمت عقلی و با علم بوه ست و عالمت تعجب را بنده در نهایت صحاینجامربوط به 

 (امکار برده به ولیت سنگین استفاده از این عالمتمسئ

مردم اگر تصمیم نگرفته باشند کتاب بخوانند، با هیچ چیز، چه با کیوسک  :ی دهمگزاره

کتاب، چه با مسابقه کتابخوانی، چه بوا کتواب 

رایگان، چه بوا فورو کوردن قور  کتواب در 

 .شان، کتاب نخواهند خواندحلق

واندن، عادتی است که کتاب خ :ی یازدهمگزاره

باید بماند و باید تبلیوغ و توروی  شوود. توب 

تکنولوژی و شبکه های اجتمواعی و ابزارهوای 

رونود و آنچوه دیجیتال، زودگذر هستند و می

ماند و باید بمانود، شووق مطالعوه و کتواب می

 .است

www.takbook.com
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گوذر کتابخوانی، هرگز هدف نبوده است. کتابخوانی یک ابوزار بووده.  :ی دوازدهمگزاره

انود. اموروز ها هم زمانی ابزار حمول و نقول بودهدهد. کالسکهزمان، ابزارها را تغییر می

و نقول اسوت و نوه  . اصوالت بوا حمولهاخودرانفردا اند و خودروها جای آنها را گرفته

 .گرفت اشتباه ابزار با نباید را ماموریت. کالسکه با
 

 اصل بحث

 .تعریف کردم را در مدرسه بمان و بدزدهای پیشین، ماجرای در یکی از نوشته

 .کنیمهای مطالعه را چگونه تعریف میمهم نیست شاخص

 .سنجیمحتی مهم نیست که رونق و رکود صنعت چاپ کتاب را چگونه می

 .گیریم یا نهارز میکتابخوانی هم با یا اصالً آیا مطالعه را

 .و کدام را قبول نداریمهای باال، کدام را قبول داریم مهم نیست از گزاره

آید که حسی عمومی در ما وجود دارد کوه کتواب کوم خوانوده اما به نظر من چنین می

 .شود و مطالعه کم استمی

 خوردن بیشتر خالف بر ظاهراً –اگر هم چنین حسی نداشته باشیم، چون بیشتر خواندن 

 موا از بسویاری اولویوت فعوالً شود،نمی محسوب منفی رفتاری – کردن خرج بیشتر یا

 قورار بحوث موورد چنودان را خوانودن چه و خواندن چگونه و است خواندن به تشویق

 .دهیمنمی

مان مشترک است، اما مفاهیم متفاوتی را از آنها اراده ها بیننتیجه هم این شده که واژه

 .کنیممی

های پیشوین، توضویح دادم کوه بهتور اسوت اول، به همین علت است کوه در نوشوته

های یکی درست است هایمان را یکی کنیم. به هیچ وجه منظورم این نیست که واژهواژه

های دیگری نادرست. یا تعریف تو، بهتر از من است و تعریف دیگری، برتر از تعریفِ واژه

 .من
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تبادل نظر به معنوای واقعوی کلموه  و اما تا مشخص نشود که چه در ذهن داریم، گفتگو

 .گیردشکل نمی

هایی که مطرح کوردی، جوواب ان عزیزم، به من گفتند که کاش برای سوالبعضی دوست

 .نوشتیخودت را هم می

های متعدد و سکوت کردن و شنیدن پاسخ دیگران، من هم قبول دارم که پرسیدن سوال

 .بدون اینکه دیدگاه خود را هم بر فهرست آنها بیفزاییم، چندان مودبانه نیست

دیدگاه  نویسم،ی آینده در مورد کتاب و کتابخوانی میشتهآنچه در این نوشته و چند نو

هایی که گفتم. یعنی حتی در جاهوایی کوه ممکون اسوت بوا من است. با همان اما و اگر

دیدگاه دوستان دیگرم متفاوت باشد، معتقد به برتوری آن نیسوتم. صورفاً گزارشوی از 

عی خوود را مقویم آن هاست به نووهاست که سالزندگی خودم و نگاهم به جهان کتاب

 .دانممی

 خواندن یا کتابخوانی

زنم، خواندن هر چیزی که در قالب کلمه درآمده است را شامل خواندن حرف می وقتی از

رسان؛ و چه خوانودن افزارهای پیامهای نرمشود؛ چه خواندن کتاب؛ چه خواندن پیاممی

زنم، حرف موی کتابخوانی از اما وقتی. ها در شبکه های اجتماعیها و مطالب و قصهحرف

ی درختوان و در آن چیزی است که در قالب کاغذ، بر تن مورده قاعدتاً منظورم خواندن

مون کتوابخوانی را بوه .گیوردمیان دو جلد ضخیم گنجانده شده و در اختیار ما قرار می

 از عموالً نشوده، صحافی که چیزی و برمبه کار می صحافی شده خواندن محتوای معنای

 .کتابخوانی خواندن است و نه جنس

هایی کوه معنوای تر، با واژهتوانم دقیقهایی که تا این لحظه مطرح شد را میحاال سوال

 .مشترک برای من و شما دارد بررسی کنم
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 اصولِ با – هاستنوشته این یخواننده که من عزیز دوستان بین از –دانم کسی بعید می

ای هست، در حوال باشد. یا اگر هم چنین دغدغهخواندن مخالفتی جدی داشته  ماجرای

 .حاضر موضوع بحث ما نیست

ذات  کتاب و کتوابخوانی اسوت و نوه ها را برانگیخته است ماجرایآنچه اختالف دیدگاه

 .مطالعه

ها بیابیم، بوه ایون علوت کوشیم پاسخی به این سوالکنیم و میاگر ما با هم صحبت می

 .یک هدف است یا یک ابزار ی،کتابخوان دانیم آیااست که نمی

را  توانیم به صورت مطمئن بگوییم که آیوا خوانودن نسوخه دیجیتوال یوک کتوابنمی

 .ارز دانست یا خیرهم محتوای صحافی شده به همان معنای کتابخوانی  باید

محتووای  های پویش رو، جوایی بورایدوست داریم بدانیم که آیا انسان آینده در دهوه

 .خواهد گرفت یا خیردر نظر  صحافی شده

شوند،  کتابخوانی توانند جایگزینهای دیگر خواندن میدوست داریم بدانیم که اگر شکل

 .شودی انواع کتابهاست؟ یا برخی از آنها را شامل میآیا این شامل همه

در  ماند. از جمله اینکه آیا روش خوانودنو البته طبیعتاً انبوهی سوال دیگر هم باقی می

 کتابخوانی بنا شود یا نیازمند روشی دیگر است؟ ی روشتال، باید بر پایهبستر دیجی

ها در جلوی کالسکه بودند، موتور را هم در انسان، زمانی که خودرو را ساخت، چون اسب

انود کوه نقواط های دیگری هم ممکن بودهجلوی خودرو گذاشت. بعدها دیدیم که گزینه

 خووار سونتهر ابوزار جدیودی میراث است که قوت و ضعف خود را دارند. اما مهم این

استفاده از ابزارهای گذشته است و مهم است که این میراث را آگاهانه مورد استفاده قرار 

 .دهیم

 .تر شودبگذارید یک مثال بزنم تا حرفم کمی شفاف

پرلینووک را در اختیووار مووا قوورار داد تووا چیووزی از  دنیووای دیجیتووال، قابلیووت هووای

را تایوپ  Http داشته باشیم. اگر چه اموروز کسوانی کوه (Hypertext) اِبِرمتن جنس
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، H  کنند که نخستین حرف ایون کلموه یعنویکنند، به ندرت به این مسئله فکر میمی

 .اشاره به این تحول بزرگ دارد

حاال سوال این است: کتاب خواندن، تا حد زیادی یک فرایند خطی بوده است. از ابتدا به 

 .دهدرا به ما می ی غیرخطیبِرمتن توانایی مطالعهانتها. حاال اِ

آیا ما باید همچنان بکوشیم مطالعه را به روش خطی انجام دهیم؟ یا بهتر اسوت از ایون 

 ی غیرخطی استفاده کنیم؟فرصت جدید، یعنی مطالعه

ی خطی، شبیه ذهنیت آنهایی باشد که موتوور را در جلووی ممکن است اصرار بر مطالعه

 .ار دادندخودرو قر

آنکه ی غیرخطی، واقعاً چیز دیگری باشد و ما بیاز سوی دیگر، ممکن هم هست مطالعه

توانایی کتابخوانی را از دست داده باشیم و آنها کوه بورای انقوراض یوزپلنوگ  بفهمیم،

کننود، بوی آنکوه متوجوه شوده دهند و ناله میایرانی، عکس پروفایل خود را تغییر می

 .بک یادگیری را نبینند و نگرانش نشوندانقراض یک س باشند

ی هر یک از این موارد، ممکن است در نگاه اول بر اساس شناختی که از من دارید، درباره

 .پاسخم را حدس بزنید

ی آتی، خواهید دید کوه نگواه مون، در ایون کنم در این نوشته و چند نوشتهاما فکر می

 .کارشود و نه آنچنان محافظهزمینه نه چندان مدرن و نوگرایانه محسوب می

ام، کالمی کوه بوا کتابهوا و نویسوندگان داشوتهنشینی و همی فهم خودم و همبه اندازه

نویسم صرفاً برای خودم پیدا کنم و آنها را اینجا می ها،ام پاسخی برای این سوالکوشیده

 .و به کار گیرد تا پاسخ مناسب خودش را بیابد ای شودتا شاید برای خواننده هم انگیزه

 قدم اول: فعالً هر کتابی را کتاب بدانیم

مهوم "  یخوانند، از مرحلهفرض من بر این است که دوستان عزیزم که این نوشته را می

 .اندعبور کرده "نیست چه بخوانی، فقط کتاب بخوان

 .وارد و برخی قدیمیبرخی تازه” اندآنها وارد جهان کتاب شده
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 .الگوی گردشگری و کاوش جهان کتابهاست رداگر بحثی هست در مو

های متفواوتی در طور که کشورهای مختلفی در اطراف ما وجود دارنود و منظوموههمان

های ها و کهکشواننشوده و سوتارهی کشفهای دورافتوادهکهکشان ما هستند و نقطه

فضوایی  جهان کتابها هم چنین توانیم برایای هم در جهان وجود دارند، مینگرفتهشکل

 .ای جلو برویمرا در نظر بگیریم و با چنین استعاره

ای را کتاب بمانم تا در آینده به محتوای صحافی شده نوع هر خواهدبرای شروع دلم می

فعالً برای من کتاب کنکور بوا کتواب  .تدری ، جهان هر کدام را بشناسیم و کشف کنیم

مراحل تکامل آگاهی  نیز بین دو عنوانِچی و فلسفه تفاوتی ندارد و بین شوپنهاور و قلم

 .شومچگونه در سه روز ثروتمند شویم تفاوتی قائل نمی انسان و

های جهان کتابند. هر یک، سواکنان ها و کهکشاناینها همه شهرها و کشورها و منظومه

 .شوندمحسوب می کتاب خود و اکوسیستم خود را دارند و به هر حال

سونجش  ی دیجیتال یوا در مووردکه وقتی در مورد مطالعه گویماین را از این جهت می

موان نباشود ممکون اسوت زنیم، اگر حواسکتاب و کنابخوانی حرف می یا میزان مطالعه

جهان کتاب صادق باشند و در بخشی دیگور،  هایی ازهایی صادر کنیم که در بخشحکم

 .معنا نداشته باشند

فهمم و حوس ای کوه مویوشم به اندازهکهای بعدی این سلسله نوشته میمن در بخش

کنم، در مورد کتاب خواندن و کتواب خریودن و کتواب نوشوتن و انتخواب کتواب و می

 .بنویسم های کتابخوانی و استفاده از ابزارهای دیجیتال برای خواندن،جایگزین

ام و خواهم کرد تاکید هایی که مطرح کردهبرای چندمین بار هم بر شخصی بودن دیدگاه

 .کنممی
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 ای چیست؟ سواد رسانه

های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، ای از مهارتمجموعه  9۴سواد رسانه ای

ای اشاره دارد و یوک مهوارت ضوروری در های رسانهتجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام

ید قادر به ای پیچیده امروز بارود. برای حرکت در محیط رسانهدنیای امروزی به شمار می

 .ای باشیمهای رسانهدرک بهتر پیام

ی موجود در محتوای تلویزیوون، های پیچیدهافراد، با سواد رسانه ای قادر به کشف پیام

های ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنوت و سوایر رسوانهها، مجالت، کتابرادیو، روزنامه

خوود را ایجواد کورده و در  هایتواننود رسوانهچنین میها هممستقل خواهند شد. آن

شود مردم ای مشارکت فعاالنه داشته باشند، این امر سبب میگیری فرهنگ رسانهشکل

 .مند شوندای بهرهها به صورت هوشمندانهاز حالت مصرفی خارج شده، از رسانه

 :تواند به افراد جامعه کمک کند تاسواد رسانه ای می
 

 .را درک کنندای های رسانهچگونگی ایجاد پیام-۴

 .خواهند ما را به باور آن برسانند را تشخیص بدهندها میآنچه که رسانه -9

 .ای را تشخیص بدهندهای رسانهتعصبات، اطالعات غلط و دروغ -3

 .شود را کشف کنندقسمتی از داستان که کتمان می -4

 .ارزیابی کنندهایشان ای را براساس تجربیات خود، باورها و ارزشهای رسانهپیام -0

 .ای خود را طراحی، ایجاد و توزیع کنندهای رسانهپیام -6

 

ای به رشد تفکر انتقادی و مشوارکت فعوال در فرهنوگ  در جامعه آموزش سواد رسانه

ی قدرت دادن به کند. هدف آن، دادن آزادی بیشتر به افراد به وسیلهای کمک میرسانه

همچنین محققان به  .ارزیابی و ایجاد رسانه استها برای دسترسی، تجزیه و تحلیل، آن

ای یک ابزار برای مقابله با الکل، تنباکو  اند که آموزش سواد رسانهاین نتیجه دست یافته
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ای، قلدری، خشونت، نژاد پرستی و تبعیض و سایر مواد مخدر، همچنین اختالالت تغذیه

 .م زنودگی کوردن اسوتای یکوی از مهوارت هوای مهو است. به طور کلی سواد رسانه

ها و ای به درک چگونگی ایجاد فرهنوگ توسوط رسوانه در زندگی عمومی سواد رسانه

 .کندای کمک میانحصار رسانه

کنند، سواد ها را کنترل میها هستند که بسیاری از رسانهشماری از شرکتتعداد انگشت

 .کندای تشویق میهای رسانهای افراد را برای تغییر سیستم رسانه
 

 ای مفاهیم سواد رسانه
 

مفاهیم .شوندای به سه سطح عمومی، متوسط و پیشرفته تقسیم می مفاهیم سواد رسانه

کنود. مفواهیم دهند تمرکز میها ما را تحت تاثیر قرار میعمومی به اینکه چگونه رسانه

ه تعامول پردازد و مفاهیم پیشرفتای میمتوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانه

 .کندای در ایجاد تغییرات را بررسی می ها و جامعه و نقش سواد رسانهرسانه

 مفاهیم عمومی

از طریق اطالعوات و تصواویری کوه از  -حتی درک ما از واقعیت -ی مافرهنگ و جامعه

گیرد. چند نسول پویش خوانواده و دوسوتان کنیم شکل میها دریافت میطریق رسانه

هوا و اینترنوت ها، موسویقی، بازیا بودند اما امروز تلویزیون، فیلمگویان فرهنگی مقصه

ها و اقدامات موا را تحوت ای افکار، نگرشهای رسانهگویان هستند. پیامترین قصهقوی

ی موا تحوت دهند. ما دوست نداریم به این موضوع اعتراف کنیم اما هموهتاثیر قرار می

گیریم، بوه هموین دلیول ای قرار میشکال رسانهتاثیر تبلیغات، اخبار، موسیقی و سایر ا

ها یوک دنیوای فوانتزی رسانه.ها یک نیروی فرهنگی قدرتمند در جامعه هستندرسانه

بخش باشود ممکون اسوت کننده و لذتتواند سرگرمسازند. درحالی که این دنیا میمی

ن مثوال بخش کارهای غیرعاقالنه، ضداجتماعی ویا حتی خطرناک باشد. بوه عنوواالهام
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ی مشکالت با خرید یک محصوول حول سازند که در آن همهتبلیغات دنیایی تخیلی می

ای کمک خواهد کرد تا مردم دنیای فانتزی و خیالی سوازنده را  شده است. سواد رسانه

هوای خوا  سازندگان رسانه برای انتقوال پیام.بشناسند و آن را با واقعیت ادغام کنند

ها و تجارب خوود ها را دریافت و براساس اعتقادات، ارزشپیامکنند، مردم این تالش می

توانند از یک رسانه کنند. این بدین معنی است که مردم میمیبه صورتی متفاوت تعبیر 

 .ی این معانی و تفاسیر معتبر و قابل احترام هستندتعابیر متفاوتی ایجاد کنند و همه

  

 مفاهیم میانی

یر و کلمات متفاوت است. تصواویر در قسومتی از مغوز کوه پردازش مغز انسان از تصاو

ها و زبان محاوره در بخشوی از مغوز بوه نوام احساسات و غرایز قوی هستند؛ اما نوشته

شوند. به همین دلیل اسوت ها در آن پنهان شده است پردازش مینئوکورتکس که علت

ی مبتنوی بور زموان هارسوانه.تر از تبلیغات چاپی هسوتندهای بازرگانی قویکه آگهی

 و موسیقی ها،بازی ها،فیلم عظیم تاثیرگذاری. هستند های بدون حرکتمتفاوت از رسانه

زنند؛ تحلیلی و مغز را دور می احساسات و گیردمی صورت مغز ناخودآگاه بخش در غیره

سوازی اما هنگام خواندن متن یک روزنامه یا مجلوه فرصوت متوقوف کوردن و یکپارچه

کننود و ها زمانی که قلوب و ذهون موا را درگیور مینی وجود دارد. رسانهاطالعات عقال

ای را با استفاده های رسانهپیام.ترین تاثیر را دارندگیرند، قوی احساسات ما را هدف می

های ویوژه، ترفنودهای نوورپردازی، ی دوربین، جلوههای مختلف)مانند زاویهاز تکنیک

اثورات  .کورد و تواثیر عواطفی آن را افوزایش داد توان دستکاریموسیقی و غیره( می

ای به طوور مسوتقیم روی افوراد تواثیر های رسانهها بسیار پیچیده هستند. پیامرسانه

ی ما نیوز تواثیر ها به طور غیرمستقیم روی خانواده، دوستان و جامعهگذارند، اما آنمی

، موا بایود بتووانیم اثورات ها غیرمستقیم هستندگذارند. بنابراین برخی اثرات رسانهمی

 .ها را درک کنیممستقیم و غیرمستقیم و اثرات واقعی آن
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 مفاهیم پیچیده

ی پویوایی دهندهای موا نشوانهای رسوانهسیستم

قدرت در جامعه ما هستند. مردم پولدار، نفوذپذیر 

تواننود محتووای عظویم و و قدرتمند به راحتی می

و توزیع کننود، ای بسیاری را ایجاد های رسانهپیام

موا  شوند.ها با منافع تجاری کنترل میبیشتر رسانه

اغلب در انتخاب چیزهایی که ببینیم، بشنویم و یوا 

ها نقوش بخوانیم در مقایسه بوا سوازندگان رسوانه

زیادی نداریم، بنابراین همواره باید مراقب باشیم و با دید هوشمندانه بوه مسوائل نگواه 

ها در ایجاد فرهنگ مناسب برای جامعه ران شما هستند؟ آیا آنها واقعا نگکنیم. آیا آن

 کنند، یا صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند؟تالش می

ا کنتورل ر تولید محتوواها روند ی بزرگ باشد، آنزمانی که قدرت در اختیار چند رسانه

ای خواهنود داد و هایی که به نفوع خودشوان باشود امتیواز ویوژهکنند و به دیدگاهمی

تووانیم کننود. موا میرانند و یوا حتوی سانسوور میهای مخالف را به حاشیه میدیدگاه

هوای انسوانی مان را تغییر بدهیم و نشان دهیم که افوزایش ارزشایهای رسانهسیستم

 .اری استهای تجتر از ارزشمهم

به طور خالصه، بدون این توانایی اساسی افراد ارزش انسوانی و یوا شوهروندی در یوک 

ی ای درست بوه انودازه ی دموکراتیک را ندارند. افراد جامعه باید بر سواد رسانهجامعه

باشند تا بدانند چگونه از وقت سواد خواندن، سواد ریاضی و سواد فناوری تسلط داشته 

 .مند شوندهای مختلف بهرهده از رسانهخود برای استفا

برای مطالعه بیشتر می توانید به . برگرفته شده است ای ی سواد رسانهپروژهاین متن از 

در  Wired ای ازمقالهی دکتر یونس شکرخواه و نوشته ای چیست؟ ی سواد رسانهمقاله

 .بر ذهن در فیلم قوی سیاه نگاهی بیاندازیدبررسی تاثیرگذاری 
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 سواد
 

 �🔷�است دوگونه سوادی یب�🔹�
 

 یبو از یشکل : اهیس یسواد یب��

 نگواه، نینخست در که است یسواد

 یکسو چوه نکوهیا .شود یم دهید

 یبرگوه یرو را خود اسم تواندینم

 ابانیخ کی یتابلو ای سدیبنو کاغذ

  یادسو یب نوع نیترارزان. بخواند را

 .کرد مبارزه آن با توانیم که است،
 

 :دیسف یسواد یب��

 نوشوتن و خواندن ییتوانا ظاهر در که یکسان .است دیسف یسواد یب هراسناک موضوع

 یانبوه که یکسان .زنندیم حرف و سندینویم ،یمجاز و یقیحق یفضا در روز هر.  دارند

 در هنوز اما،. کنند یم جابجا خود فیک در را هانامهیگواه و درجات و یآموزش مدارک از

 هستند یجد یهاچالش دچار کلمات ونگارش خوانش هاو ارتباط و ها تعامل نیترساده

 یسوواد یبو" یسوواد یبو از شوکل نیا .پراست علم شبه و موهومات از اشان وچنته

 قابول یسوادگ بوه یسوواد یبو نیا .شودینم دهید اول، نگاه در که چرا .است "دیسف

 مودارک انوواع بوا یوقت ، یسواد یب نوع نیا.شودینم ثبت آمارها در و ستین سنجش

 باعوث را مرکوب ندانسوتن یسوواد یبو نیا شود تیتقو و دییتا ، یدانشگاه رنگارنگ

 یباورهوا از دفواع و خوود یسواد یب تیتقو یبرا دیجد ییابزارها به فرد حاال .شودیم

 دیسوف یسوادیب نوع از ما جامعه امروز درد متاسفانه و .است گشته مجهز خود نادرست

 یحساب محمود ✍ !است
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 سوادیم؟ با ما آیا و چیست سواد

 و خواندن توانایی سواد، کالسیک تعریف

 تعریهف اسواس بور اموا  .است نوشتن

 کوه است فردی سواد با شخص ،یونسکو

 :است دارا خود در را زیر پارامترها تمام

 بوطروا برقوراری توانایی :عاطفی سواد

 بوه دوستان، و همسر خانواده، با عاطفی

 .شایسته نحوی

 ارتباط برقراری توانایی:ارتباطی سواد 

 شوامل جامعه، اعضای تمامی با تعامل و

 .نیکو اجتماعی روابط و معاشرت آداب

 اقتصوادی مدیریت توانایی :مالی سواد

 .هزینه مدیریت و گذاری، سرمایه انداز، پس چگونگی دانش یعنی درآمد،

 توانوایی یعنوی. اسوت معتبر نا کدام و معتبر ها رسانه کدام بدانیم که این:رسانه سواد

 اشواعه و کوردن کپوی از و. ای رسانه های پیام دیگر و اخبار درستی و راستی تشخیص

 . کنیم پرهیز نادرست مطالب

 .شایسته شکل به فرزندان تربیت توانایی:پرورش و آموزش سواد

 مفاهیم شامل ،ICDL یا رایانه ی گانه هفت های مهارت از استفاده توانایی :رایانه سواد

 و پردازی واژه ها، فایل مدیریت رایانه، از استفاده ارتباطات، و اطالعات آوری فن ی پایه

 مودرک اخوذ حتو  یا نوشتن، و خواندن سواد داشتن یکم، و بیست قرن در امروز،)  …

 از سرشوار موا، ی جامعوه که روزی امید به .نیست فرد بودن سواد با بر دال دانشگاهی،

 (.باشند سوادی با معیارهای تمام دارای که باشد باسوادی افراد
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 ست؟یچ یعاطف یسواد یب

 

 فقوط دهند توضیح نمیتوانند میشوند...  و یناراحت ،یغمگین ، یحوصلگ یب دچار یوقت

 .  "خرُده اعصابم" یا "بده حالم" میگویند

 جموع از شدن طرد خجالت، احساس خستگی، از ناشی ، شان تهگرف حال این اینکه اما

 مشخص برایش.است حقارت یا و شرمندگی گناه، احساس تنفر، حس حسادت، دوستان،

 بوین کوه نامنود موی عهاطفی کهوری روانشناسی در را اصطالح این .نیست روشن و

 نیز افراد یبعض .ببینند خوبی به یا شوند قائل یتفکیک توانند نمی خود منفی احساسات

 مناسب واژگان خود درون احساس بیان برای توانند نمی و بوده عاطفی سوادی بی دچار

 چورا د،یوناراحت امروز چرا د،یدار دوستشان شما که بشنوند دارند ازین هاآدم.کنند پیدا

 دکترهالکویى...  دیکن انیب را احساستان دیکن نیتمر...و دیدهینم را ها تلفن جواب

 

 یاسیس سوادیب
 

 داندینم و ندارد یاسیس درک است، کر و کور یو !است یاسیس سوادیب، سوادیب نیبدتر

 بوه وابسوته یهمگو درموان و دارو مسوکن، نوان، متیق لیقب از یزندگ یهانهیهز که

 .هستند یاسیس ماتیتصم

 از: “ کوه دیوگویم و انودازدیمو جلو نهیس کرده، افتخار خود یاسیس جهالت به یحت او

 .”است زاریب استیس

 فوواحووشه زنووان که است استیس به یتوجهیب که فهمدینم یمغزسبک آدم نیچن

 بور بدتر همه از و کندیم ادیز را غووارت و قتوول سازد،یم یابانوویخوو کووودکان و

 برشت برتولت  …دیافزایم قدرت صاحبان فساد
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 یعلم سوادِ و سواد انیم تفاوت ��
 سواد» مفهوم علم؛ به مربوط مسائل یطهیح در فیتعار نیزتریانگبر مناقشه از یکی ��

 ) سود سواد چیست ؟! ( ست؟یچ «سواد» یراست به اما. است «یعلم

 درصود ده از کمتور کوه دهود یمو نشوان هواروارد دانشگاه در پژوهش کی  ینتا ⚜

 تواننودیم ارشد کارشناسان

 در هووا چورا“ دهند حیتوض

 رگرمتو زمستان از تابستان،

 که یگرید پژوهش در. “است

 ماسووون جوورج دانشووگاه در

 پنجواه از شیبو شده، انجام

 انیدانشوووووجو درصوووود

 نتوانسوتند ارشد یکارشناس

 بوه را مولکول و اتم نیب فرق

 در. کننوود نیوویتع یدرسووت

 هوازن دکتور گرید یا نمونه

Robert M. Hazen از 

 و کودانیزیف چهوار و ستیب

 موودرک یدارا شووناسنیزم

 نیوا پوس از نفور 3 تنهوا. دهند حیتوض را RNA و DNA نیب تفاوت تا خواست دکترا

 تخصوص از خوارج یمووارد در هوم متخصصان که دهدیم نشان نیا. ]برآمدند پرسش

 یاموور موورد در نودرت به متخصص کی خوشبختانه اما. )ندارند یکاف سواد خودشان

 .( کندیم نظر اظهار خودش تخصص از خارج
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 از شوتریب مراتوب به علمشبه  یترو و توسعه در ، سوادکم افراد خطر مجموع در اما ⚜

 هستند، علم نانِیچخوشه ینوع به سوادکم رده در افراد. است مطلق سوادِیب افراد خطر

 اخبوار یریگیپ ، ”علم“ مقوله به است ممکن آنها. ندارند علم دِیتول در یسهم عموماً اما

 یسورنا اغلوب، کوه نجاستیا مشکل اما باشند، مندعالقه دست نیا از یموارد و یعلم

 زمان، در سفر ،یمواز یهاجهان ها،کرمچاله به راجع آنها .زنندیم آن گشاد سر از را علم

 ییزهایچ رهیغ و کوانتوم بنگ، گیب ،یادیبن یسلولها لهمسا و یسازهیشب گز،یهبوزون

 نیوا سوپس انود؛خوانده یالبمط آنها به راجع آنجا و نجایا پراکنده بصورت و انددهیشن

 . دانندیم را هانیا یهمه که آمده شیپ شانیبرا تصور

 و بندمین بصورت فرد چون. است علمشبه  یترو یبرا یبزرگ خطر ، کاذب تصور نیا ⚜

 بوه  باشد اشتباه دارد امکان اریبس که] را موضوع کی از خودش درک حاصل ،یآماتور

 یحتو کوه افراد از یاریبس مثالً. باشد دیبا واقعاً که یزیچ آن نه کند،یم منتقل گرانید

 دلشوان کوه ییجا تا ندارند دیجد کیزیف در یکوانتوم هینظر یالفبا با ییآشنا نیکمتر

 سورعت محاسوبه از فوراوان موارد. ]کنندیم درست کاله خود یبرا نمد نیا از بخواهد

 داده نسوبت کوانتووم بوه ییراماو و یکیزیمتاف اتیمدع انواع و االرضیط تا فرشتگان

  شودیم

 یزمان تا نگریشرود یگربه وضع که خوانده ییجا علم، به عالقمند یفرد دیکن تصور ⚜

 خواهد چه تیواقع ستین معلوم مشاهده زمان تا و است فیبالتکل نشود باز جعبه در که

 کوه ینزموا توا زیون آسمان در ماه منوال، نیهم به کند تصور فرد نیا است ممکن. شد

 مثالً. کند فیتعر نیریسا یبرا را خودش درک حاصل سپس. ندارد وجود نشود مشاهده

 در مواه ینکنو نگواه ماه به که یزمان تا دیگویم کوانتوم کیزیف که دیدانستیم: دیبگو

 یرو از چوه اشوتباه درک نیوا د؟یوآیم وجود به کردن نگاه محض به و ستین آسمان

 .دینمایم فراهم را جامعه در علمشبه  یترو نهیزم ،یروشففضل یبرا چه باشد یناآگاه

 (آلمان کاسل دانشگاه علم مطالعات پژوهشگر ییکسرا رفانمنبع : ع  -��)  
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 منابع 

 فاطمه شعیبی     (Bibliotherapy)   کتاب درمانی -

 ** خبرنگار: پروین اروجی * انتشار: امید غیاثوند ۴58۴**  ۴775فراهنگ **  -

 . فراروان: تهران .درمانی کتاب(. ۴379) تبریزی،مصطفی و عباس آریا، -

 روانوی رشد در درمانی کتاب نقش کودک زندگی در ادبیات کاربرد (.۴373) نسرین دهقان امین -

 .۴373 گلرو، :بیرجند .نوجوانان و کودکان ادبیات همایش مقاالت مجموعه .کودک

 مجموعوه .نوجوانان و کودکان برای درمانی قصه و یدرمان کتاب(.۴373) زهرا بیرجندی، علیزاده -

 .۴373 گلرو، :بیرجند نوجوانان، . کودکان ادبیات همایش مقاالت

 . کتابدار :تهران .آن های شیوه و کتابخانه عمومی خدمات (.۴382) دخت نسرین عمادخراسانی،-

https://graphteam.ir سواد رسانه ای چیست/  

http://www.tabnak.ir/fa/news/344313 

 http://farnet.ir/ 

http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-you-

should-read-everyday.html 

http://nodair.com/ 

http://bookriot.com/2016/03/28/battling-jet-lag-with-books 

http://www.huffingtonpost.com/2015/08/05/health-benefits-

reading_n_4081258.html 

http://listverse.com/2015/08/30/10-books-that-greatly-influenced-famous-

and-successful-people/ 

http://blog.takhfifan.com/2148/10-books-that-greatly-influenced-famous-

and-successful-people/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/ کتاب   

https://fa.wikipedia.org/wiki/ کتابخانه   

http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/10/books-trim-the-

brain.html?ref=hp 

http://www.wired.com/wiredscience/2012/10/books-growing-brain/ 

www.takbook.com

https://graphteam.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://nodair.com/
http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-you-should-read-everyday.html
http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/10-benefits-reading-why-you-should-read-everyday.html
http://nodair.com/
http://bookriot.com/2016/03/28/battling-jet-lag-with-books
http://www.huffingtonpost.com/2015/08/05/health-benefits-reading_n_4081258.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/08/05/health-benefits-reading_n_4081258.html
http://listverse.com/2015/08/30/10-books-that-greatly-influenced-famous-and-successful-people/
http://listverse.com/2015/08/30/10-books-that-greatly-influenced-famous-and-successful-people/
http://blog.takhfifan.com/2148/10-books-that-greatly-influenced-famous-and-successful-people/
http://blog.takhfifan.com/2148/10-books-that-greatly-influenced-famous-and-successful-people/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%20کتابخانه
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/10/books-trim-the-brain.html?ref=hp
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/10/books-trim-the-brain.html?ref=hp
http://www.wired.com/wiredscience/2012/10/books-growing-brain/
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http://mrshabanali.com/  درباره جهان کتاب ها  

http://www.chla.org/site/c.ipINKTOAJsG/b.3579145/  درمووانی در بیمارسووتانکتاب 

 کودکان لوس آنجلس
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